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Angol C2 1 1 105 

nyelvi programkövetelmény 

 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve   Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése  angol 

Nyelvi képzés szintje  KER A1–C2 

Nyelvi képzés fajtája  általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa  kontaktórás képzés 

A képzés formája  csoportos képzés 

Bemeneti kompetenciák 

A KER A1.1. modul nem  igényel nyelvi előképzettséget, abba 

bárki  bekapcsolódhat,  aki  az  általános  iskola  8. osztályának 

megfelelő magyar  nyelvismerettel,  írás‐  és  olvasáskészséggel 

rendelkezik. 

A  további  modulokba  való  bekapcsolódás  feltétele,  hogy  a 

jelentkező  részt  vegyen  egy,  a  programkövetelmény  által 

kidolgozott  programmal  rendelkező  képző  intézmény  által 

összeállított nyelvi szintfelmérő  teszten, amelynek eredménye 

alapján  egy  oktató  javaslatot  tesz  a  képző  intézmény 

programjának  adott  moduljába  történő  bekapcsolódásra.  A 

teszten  való  részvételre  nincs  szükség,  ha  az  adott  modult 

megelőző,  azonos  programkövetelmény  alapján  kidolgozott 

nyelvi  képzési  program  szerinti  modul  záróvizsgáját 

„megfelelt” minősítéssel (legalább 60 százalékos eredménnyel) 

teljesítette. 

Minimális / maximális óraszám  960 / 1280 
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Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő 

számára a modul sikeres teljesítéséről. A képzésben részt vevő 

számára abban az esetben állítható ki tanúsítvány, ha részt vett 

az  adott  modulhoz  tartozó  tanórák  legalább  80  százalékán, 

illetve sikeresen teljesítette az az adott modul végén megtartott 

záróvizsgát. 

A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A záróvizsga akkor 

tekinthető  sikeresnek, ha  a képzésben  részt vevő  legalább  60 

százalékot ér el a vizsga szóbeli és írásbeli részén külön‐külön. 

A  modult  záró  vizsga  minősítése:  „megfelelt”  (legalább  60 

százalékos eredmény), illetve „nem felelt meg” (60 százaléknál 

alacsonyabb eredmény) lehet. 

Igazolás kiadásának feltétele 

Amennyiben  a  képzésen  részt  vevő  nem  felel meg  a modult 

záró  vizsgán,  akkor  tanúsítvány  nem  állítható  ki  részére.  A 

képzésen  részt  vevő  kérésére  a  képző  intézmény  igazolást 

állíthat ki  az  adott modulon való  részvételről,  amennyiben  a 

képzésben  részt  vevő  személy  részt  vett  a modulhoz  tartozó 

tanórák legalább 80 százalékán. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete 

 

Modulok száma KER szintenként 

A1   2 

A2   2 

B1   3 

B2   5 

C1   5 

C2   4 
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Képzési követelmények leírása 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  120 

KER A1.1. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Birtokában  van  a  legalapvetőbb  udvariassági 

formuláknak  (bemutatkozás  és  bemutatás,  üdvözlés  és  elköszönés, 

köszönet, bocsánatkérés),  a  személyi  adatok, nemzetiség,  család,  ételek  és 

italok,  foglalkozások és munkahelyek  témaköreihez  tartozó alapszavaknak 

és  kifejezéseknek.  A  szókincse  által  lefedett  témákról  való  rövid 

társalgásokhoz szükséges  legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek  ismeretének 

birtokában van. 

Beszédértés: Követni  tudja  lassú  és  artikulált beszédet  és  a hozzá  intézett 

kérdéseket az ismert társalgási témakörökben. 

Szövegértés: Megérti  rövid és egyszerű szövegek  lényegét,  ismerős nevek, 

szavak és fordulatok felismerésével fogalmat tud alkotni rövid és egyszerű 

cikkek tartalmáról. 

Beszédprodukció:  Létre  tud  hozni  az  ismert  témakörökkel  kapcsolatos 

egyszerű  fordulatokat és ezekről a  témákról egyszerű  leírást  tud nyújtani. 

Betanult szavak és fordulatok nagyon korlátozott készletének kiejtését meg 

tudják  érteni  olyan  anyanyelvű  beszélők,  akik  megszokták  az  angolt 

második nyelvként használók beszédét. 

Írásbeli produkció: Egyszerű, különálló fordulatokat és mondatokat tud írni 

magáról és családjáról, valamint le tudja írni személyi adatait. 

Szóbeli interakció: A közvetlen szükségletek és az ismert témák körében fel 

tud  tenni  és  meg  tud  válaszolni  egyszerű  kérdéseket,  tud  egyszerű 

állításokat  kezdeményezni  és  azokra  reagálni.  Tud  kérést,  köszönetet, 

sajnálkozást  kifejezni,  ismeri  az  idő  alapvető  kifejezéseit.  Interjú  során 

válaszolni  tud  a nagyon  lassan  és világosan mondott  egyszerű  személyes 

adatokra vonatkozó kérdésekre. 

Írásbeli interakció: Tud személyes adatokat tartalmazó űrlapot kitölteni. 

Képzési követelmények 

Szókincs  és  országismeret:  egyszerű  főnevek  (országok,  mindennapi 

tárgyak,  emberek,  közeli  családtagok,  ételek  és  italok,  foglalkozások  és 

munkahelyek,  a  hét  napjai),  melléknevek  (nemzetiségek,  színek  és 

minőségek)  és  igék  (mindennapi  cselekvések);  tőszámnevek  1–100; Nagy‐

Britannia: általános információk és alapvető szokások 

Nyelvtan:  ábécé;  határozott  és  határozatlan  névelők;  szabályos  és  főbb 

rendhagyó  többes  számok;  személyes  névmások  alanyesete;  melléknévi 

birtokos névmások; birtokos ’s’; present simple (egyszerű jelen idő) 

Nyelvi  funkciók:  udvariassági  kifejezések  (bemutatkozás  és  bemutatás, 

üdvözlés  és  elköszönés,  köszönet,  bocsánatkérés);  óra;  osztálytermi 
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kifejezések 

Beszédértés: egyszerű, rövid, lassú és artikulált szövegek hallgatása 

Szövegértés: rövid és egyszerű szövegek olvasása 

Beszédprodukció: az  ismert témakörökkel kapcsolatos egyszerű fordulatok 

megfogalmazása 

Írásbeli produkció: egyszerű fordulatok és mondatok megfogalmazása 

Szóbeli  interakció:  rövid  párbeszédek,  kérés,  köszönet  és  sajnálkozás 

kifejezéseinek gyakorlása, reagálás egyszerű személyes adatokra vonatkozó 

kérdésekre 

Írásbeli interakció: személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltése 

KER A1.2. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Ismeri  a  napirend,  vendégfogadás,  mindennapi 

tevékenységek,  időjárás,  óra  és  naptár  témaköreihez  tartozó,  továbbá  a 

véleményt  és  egyszerű  útbaigazítást  kérő  és  adó  alapszavakat  és 

kifejezéseket.  Ismeri  a  legegyszerűbb  jelen,  múlt  és  jövő  idejű 

megnyilatkozásokat,  és  azok  betanult  készletét  korlátozott  mértékben 

alkalmazza. 

Beszédértés:  Képes  követni  a  lassú  és  tiszta  kiejtésű  beszédet,  a  feltett 

kérdéseket  és  a  hozzá  intézett  gondos  és  lassan  megfogalmazott 

instrukciókat az ismert társalgási témakörökben. 

Szövegértés: Egyes fordulatokra lebontva meg tud érteni rövid és egyszerű 

szövegeket,  információs  anyagokat,  leírásokat  és útbaigazításokat  ismerős 

nevek és szavak felismerésével. 

Beszédprodukció: Az  ismert  témakörökben  egyszerűbb,  nagyon  egyszerű 

lineáris  kötőszavakkal  összekapcsolt  fordulatokat  tud  létrehozni. Betanult 

szavak  és  fordulatok  korlátozott  készletének  kiejtését  meg  tudják  érteni 

olyan anyanyelvű beszélők, akik megszokták az angolt második nyelvként 

használók beszédét. 

Írásbeli produkció: Képes egyszerű mondatokat megfogalmazni. Magáról és 

más személyekről egyszerű fordulatokat és mondatokat tud írni (egy nap és 

egy nyaralás rövid leírása). 

Szóbeli  interakció:  Részt  tud  venni  egyszerűbb  interakcióban,  ha  a 

kommunikációt  körülírások  és  egyszerűsítések  kísérik.  Képes  alapvető 

társadalmi érintkezésre a legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és 

búcsúzási,  bemutatkozási  formulák  használatával,  képes  számokat, 

mennyiségeket és az időt kezelni. 

Írásbeli interakció: Tud egyszerű bemutatkozót írni. 
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Képzési követelmények 

Szókincs és országismeret: napirend kifejezése; alapvető adverbs of frequency 

(gyakoriságot  jelző  határozószavak);  egyszerű  helyhatározói  kifejezések; 

tevékenységek  leírása;  időjárás;  óra  és  dátum;  az  Egyesült  Államok: 

alapvető információk és szokások 

Nyelvtan:  present  simple  (egyszerű  jelen  idő)  ismétlése;  kérdőszavak  és 

kérdő  szórend;  adverbs  of  frequency  (gyakoriságot  jelző  határozószavak) 

használata; there is… szerkezet; like ige használata; can segédige képesség és 

engedély kifejezésére; past simple (egyszerű múlt idő) a létigére és szabályos 

igékre;  be  going  to  szerkezet  jövő  idő  kifejezésére;  személyes  névmás 

tárgyesete; egyszerű prepositions of place (helyhatározói határozószavak) 

Nyelvi  funkciók:  vásárlás,  vélemény  kérése  és  kifejezése,  egyszerű 

útbaigazítás 

Beszédértés: rövid, lassú és tiszta kiejtésű szövegek hallgatása 

Szövegértés:  egyszerű  szövegek,  információs  anyagok,  leírások  és 

útbaigazítások olvasása 

Beszédprodukció: az  ismert témakörökkel kapcsolatos egyszerű fordulatok 

megfogalmazása 

Írásbeli produkció: egyszerű fordulatok és mondatok megfogalmazása, egy 

nap és nyaralás rövid leírása 

Szóbeli interakció: rövid párbeszédek, vásárlási szituációk, vélemény kérése 

és kifejezése, egyszerű útbaigazítás kérése és adása 

Írásbeli interakció: egyszerű bemutatkozás megfogalmazása 
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KER A2 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  120 

KER A2.1. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Elegendő  szókinccsel  rendelkezik ahhoz, hogy alapvető 

kommunikációs  szükségleteit  kifejezze,  különösen  a  személyes  adatok, 

nemzetiség,  foglalkozás,  család,  napirend,  óra  és  naptár,  szabadidős 

tevékenységek,  filmek  és  zene,  valamint  a  vásárlás  témaköreiben.  Az 

esetlegesen  előforduló,  de  nem  értelemzavaró  egyeztetési  hibáktól 

eltekintve a tanult, egyszerűbb nyelvtani szerkezeteket helyesen használja. 

Beszédértés:  Megérti  az  ismert  témákkal  kapcsolatos  fordulatokat  és 

kifejezéseket,  továbbá  a  rövid  és  egyszerű  üzeneteket  és  bejelentéseket, 

amennyiben a beszéd világos és lassú. Általános témákról szóló rövid, lassú 

és  artikulált  hangfelvételekből  meg  tudja  érteni  és  ki  tudja  szűrni  a 

kulcsfontosságú információkat. 

Szövegértés: Meg tud érteni olyan rövid és egyszerű szövegeket, amelyek a 

leggyakrabban  előforduló  szókincset,  valamint  nemzetközileg  használt 

szavakat tartalmaznak. Meg tudja találni a keresett információkat egyszerű 

írott anyagokban. 

Beszédprodukció:  Egyszerű  fordulatok  és  mondatok  sorozatát  tudja 

létrehozni  az  ismert  témakörökben,  a  szócsoportokat  és  mondatokat 

egyszerű  kötőszavakkal  összekapcsolva.  El  tudja mondani, mit  kedvel  és 

mit nem, leírást tud nyújtani emberekről, helyekről és tulajdontárgyakról. A 

kiejtés az észrevehető  idegen akcentus ellenére általában elég  tiszta ahhoz, 

hogy jobbára érthető legyen. 

Írásbeli produkció: Képes egy sor egyszerű  fordulatot és mondatot  írni az 

ismert  témákban  egyszerű kötőszavakkal  (and,  or,  but,  because,  then,  before, 

after) összekapcsolva. 

Szóbeli  interakció: Elboldogul nagyon  rövid  társasági beszélgetésekkel, de 

csak  ritkán  tudja  maga  fenntartani  a  beszélgetést.  Ismeri  a  mindennapi 

udvarias  üdvözlési  és  megszólítási  formákat,  tud  meghívást  tenni  és 

elfogadni, bocsánatot kérni és bocsánatkérést elfogadni,  javaslatot  tenni és 

elfogadni,  kérni  és  adni. A  közvetlen  szükségletek  vagy  nagyon  ismerős 

témák  területén  fel  tud  tenni  és meg  tud  válaszolni  egyszerű  kérdéseket, 

valamint tud egyszerű állításokat kezdeményezni és azokra reagálni. 

Írásbeli interakció: Tud rövid, bemutatkozó jellegű magánlevelet írni. 
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Képzési követelmények 

Szókincs  és  országismeret:  tőszámnevek  1–1000;  a  hét  napjai  ismétlése; 

országok  és  nemzetiségek  ismétlése;  egyszerű  igei  kifejezések; 

foglalkozások  és  család;  egyszerű  melléknevek  és  modifiers  (melléknévi 

módosítószók);  napi  rutin  kifejezésének  ismétlése;  egyszerű  időhatározói 

kifejezések és adverbs of frequency (gyakoriságot jelző határozószavak); óra és 

dátum  ismétlése;  szabadidős  tevékenység  kifejezései;  filmek  és  zene 

egyszerű  kifejezései;  egyszerű  kötőszavak;  alapvető  információk  angol 

nyelvű  országokról;  étkezés  és  közlekedés  Londonban;  híres  angolszász 

színészek és színésznők 

Nyelvtan:  személyes  névmás  alany‐  és  tárgyesete;  melléknévi  és  főnévi 

birtokos  névmások;  articles  ismétlése; mutató  névmások  (this  stb.);  present 

simple  ismétlése; birtoklás kifejezése (possessive  ’s’ és of); adverbs of  frequency 

(gyakoriságot  jelző  határozószavak)  használata;  prepositions  of  time 

(elöljárószavak  idő  kifejezésére);  can  segédige  használata;  preferenciát 

jelentő igék (like, love, hate) használata 

Nyelvi  funkciók:  vásárlás  egyszerű  kifejezései,  udvarias  üdvözlési  és 

megszólítási  formák, meghívás  és meghívás  elfogadása,  bocsánatkérés  és 

elfogadás, javaslattétel és elfogadás, kérés és adás 

Beszédértés:  rövid  és  egyszerű  üzeneteket  és  bejelentéseket  tartalmazó 

szövegek hallgatása 

Szövegértés: rövid és egyszerű szövegek olvasása 

Beszédprodukció:  egyszerű  fordulatok  és  mondatok  megfogalmazása, 

preferenciák kifejezése, leírás emberekről, helyekről és tulajdontárgyakról 

Írásbeli  produkció:  egyszerű  kötőszavakkal  összekapcsolt  fordulatok  és 

mondatok megfogalmazása 

Szóbeli interakció: rövid társasági beszélgetések gyakorlása, nyelvi funkciók 

használata 

Írásbeli interakció: rövid, bemutatkozó jellegű magánlevél írása 
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KER A2.2. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Elegendő szókincse van arra, hogy le tudjon bonyolítani 

ismerős helyzeteket és a foglalkozás, lakás és berendezés, városok, ételek és 

italok,  üdülés,  személyiség,  időjárás  és  szabadidős  tevékenységek  témáit 

illető begyakorolt, mindennapi tranzakciókat. A megértést lényegesen nem 

befolyásoló  hibák  (mint  egyes  igeidők,  például  a  jelen  és múlt,  vagy  az 

egyszerű  és  folyamatos  jelen  idők  összekeverése  és  az  olyan  jellegű 

egyeztetések,  mint  az  egyszerű  jelen  időben  lévő  egyes  szám  harmadik 

személyű igék végződésének elmulasztása) esetleges előfordulása mellett a 

tanult nyelvtani szerkezeteket helyesen használja. 

Beszédértés:  Tisztán  artikulált  és  lassú  beszédben  megérti  az  ismert 

témákkal  kapcsolatos  fordulatokat  és  kifejezéseket,  üzeneteket  és 

instrukciókat. Kiszámítható, általános témákról szóló hangfelvételeket meg 

tud  érteni,  ki  tudja  szűrni  a  lényeges  információt,  amennyiben  a  felvétel 

rövid, lassú és artikulált. 

Szövegértés:  Ismerős  témákban meg  tud  érteni  olyan  rövid,  egyszerű  és 

konkrét  szövegeket,  amelyek  gyakran  használt  mindennapi  nyelvezetet 

tartalmaznak. Meg tud érteni egyszerű magánleveleket, instrukciókat, képes 

megtalálni a keresett információkat egyszerű írásos anyagokban, nyilvános 

feliratokon,  listákon.  Képes  a  szövegösszefüggésből  kikövetkeztetni  az 

ismeretlen  szavak  valószínű  jelentését,  amennyiben  a  szöveg  az  ismert 

témakörök valamelyikéről szól. 

Beszédprodukció:  Képes  egyszerű  fordulatok  és  mondatok  sorozatát 

megfelelően  összekapcsolva  létrehozni,  így  ismerős  témakörökben 

egyszerű,  közvetlen  információcserével  közölni mondandóját,  valamint  a 

főbb  pontok  felsorolásával  elmondani  egy  történetet. Leírást  tud  nyújtani 

valós vagy elképzelt eseményekről,  tud beszélni álmokról, reményekről és 

ambíciókról, rövid állításokat és összehasonlításokat tud alkotni tárgyakkal 

kapcsolatban. A  kiejtés  az  észrevehető  idegen  akcentus  ellenére  általában 

elég tiszta ahhoz, hogy jobbára érthető legyen. 

Írásbeli  produkció:  Képes  egy  történetet  leírni  vagy  leírást  adni  a  főbb 

pontok  egyszerű  felsorolásával,  egyszerű  kötőszavak  használatával  és 

bevett fordulatok felidézésével. Összefüggő mondatokat tud írni környezete 

mindennapi  aspektusairól,  eseményekről,  múltbeli  tevékenységekről  és 

személyes élményekről. 

Szóbeli  interakció:  Strukturált  szituációkban  és  rövid  társalgás  esetén 

többnyire  könnyedén  tud  részt  venni  interakcióban,  amennyiben  a 

beszélgetőpartner  segítőkész.  Részt  tud  venni  egyszerű,  begyakorolt 

beszélgetésekben, kiszámítható, általános helyzetekben fel tud tenni és meg 

tud  válaszolni  kérdéseket,  gondolatokat  és  információkat  tud  cserélni. 

Megtanult fordulatait ki tudja bővíteni az elemek egyszerű átrendezésével. 

Ki tudja fejezni véleményét és attitűdjeit, egyetértését és egyet nem értését, 

tud  javaslatot  tenni és arra reagálni, egyszerű  instrukciókat adni és azokat 

követni fenn tudja tartani az alapvető társasági érintkezést. 

Írásbeli  interakció:  Tud  a  közvetlen  szükségleteihez  kapcsolód  rövid, 
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egyszerű  feljegyzéseket,  üzeneteket  és  nagyon  egyszerű  magánleveleket 

(képeslap) és hivatalos leveleket (szobafoglalás) írni. 

Képzési követelmények 

Szókincs  és  országismeret:  foglalkozásnevek;  múlt  és  jövő  idejű 

időhatározói kifejezések; rendhagyó igék; lakás és berendezés; prepositions of 

place  (elöljárószavak  hely  kifejezésére);  városi  helyszínek;  ételek  és  italok; 

üdülés;  személyiség;  időjárás;  szabadidős  tevékenységek; általános  adverbs 

of  manner  (módhatározószavak);  az  Egyesült  Államok  híresebb  elnökei; 

Ausztrália  és  Kanada:  általános  információk;  lakásbérlés  az  angolszász 

országokban;  angol  kísértethistóriák;  London  és  New  York  legfőbb 

látványosságai; az amerikai mentalitás 

Nyelvtan: past simple (egyszerű múlt idő) a létigére, szabályos és rendhagyó 

igékre;  there  is…  szerkezet  ismétlése;  present  continuous  (folyamatos  jelen 

idő);  egyszerű  quantifiers  (mennyiségjelző  szavak:  some,  any,  none,  a  lot, 

much, many); megszámlálható  és megszámlálhatatlan  főnevek;  be  going  to 

szerkezet  ismétlése; melléknevek  közép‐  és  felsőfoka;  full  infinitive  (teljes 

főnévi igenév) want/would like után; adverbs of manner (módhatározószavak) 

képzése és használata 

Nyelvi  funkciók:  útbaigazítás  kérése  és  adása,  éttermi  rendelés,  vásárlási 

szituációk 

Beszédértés:  általános  témákról  szóló  szövegek,  üzenetek  és  instrukciók 

hallgatása 

Szövegértés:  rövid,  egyszerű  és  konkrét  szövegek,  magánlevelek  és 

instrukciók olvasása 

Beszédprodukció:  egyszerű  fordulatok  és  mondatok  összekapcsolásával 

információ és leírás adása, történet elmondása, állítások megfogalmazása 

Írásbeli produkció: egyszerű történetek és leírások megfogalmazása 

Szóbeli  interakció:  rövid  társalgások,  egyszerű  beszélgetések  gyakorlása, 

vélemény és attitűdök, egyetértés és egyet nem értés kifejezése, javaslattétel 

és reagálás, egyszerű instrukciók adása 

Írásbeli  interakció:  rövid,  egyszerű  feljegyzések,  üzenetek,  képeslapok  és 

szobát foglaló e‐mailek írása 
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KER B1 szint  minimális óraszám  120  maximális óraszám  160 

KER B1.1. modul  minimális óraszám  40  maximális óraszám  53 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Szókincse  elegendő  arra,  hogy  mindennapi  tranzakciókat 

bonyolítson  le  a  saját  életével  összefüggő  olyan  témákban,  mint  a  család, 

személyiség,  üdülés,  zenei  ízlés,  ruházkodás  és  szabadidő.  A  tanult 

témakörökhöz  kapcsolatos  begyakorolt  mondatok  és  minták  készletét 

elfogadható nyelvhelyességgel alkalmazza. 

Beszédértés: Meg  tudja  érteni  a  világos,  köznyelvi  beszéd,  rövid  elbeszélések 

főbb pontjait, szükség szerint a szövegösszefüggésből ki tudja következtetni az 

időnként  előforduló  ismeretlen  szavak  jelentését,  amennyiben  ismerős  témát 

érintenek. Követni  tud  részletesebb  gyalogos útbaigazításokat,  rövid,  lassú  és 

artikulált hangfelvételekből ki tudja szűrni a lényeges információkat. 

Szövegértés: Kielégítő szinten meg tud érteni olyan rövid, általános szövegeket, 

amelyek  ismerős  szókincset  tartalmaznak,  szükség  szerint  a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetve az  ismeretlen  szavak  jelentését. Megérti 

az egyszerű magánleveleket,  instrukciókat, felismeri a kifejtett érvelésekben az 

érvelés fonalát és a főbb következtetéseket. 

Beszédprodukció:  Az  ismert  témákról  gondolatait  egyszerű  kötőszavakkal 

lineárisan  összekapcsolva  leírást  tud  adni. Meg  tudja magát  értetni  rövidebb 

megnyilatkozásokban, át tud adni közvetlen fontosságú, egyszerű és tárgyszerű 

információkat, mondanivalója lényegének érthető kifejezésével. El tud mondani 

egy  történetet,  élményeiről  be  tud  számolni,  leírást  tud  adni  egy képről vagy 

fényképről. A kiejtés az érzékelhető akcentus ellenére általában tisztán érthető, a 

helytelen kiejtés ritka. Képes az egyszerűbb körülírások használatára. 

Írásbeli produkció: Képes egyszerű, lineáris szöveget alkotni. Meg tud írni rövid 

beszámolókat  (lakóhely  és kép  leírása)  tényszerű  információkra  építve,  le  tud 

írni  eseményeket  és  rövid  történeteket  (beszámoló  üdülésről).  A  helyesírás, 

központozás  és  a  szöveg  elrendezése  elég  helyes  ahhoz,  hogy  túlnyomórészt 

követhető legyen. 

Szóbeli  interakció: Az  egyszerű  nyelvezet  széles  skáláját  ki  tudja  aknázni  az 

utazás  közben  esetlegesen  felmerülő  helyzetek  többségében.  Részt  tud  venni 

ismerős  témákról  szóló  egyszerű  társalgásban,  ki  tudja  fejezni  véleményét 

udvariasan,  és  le  tud  bonyolítani  információcserét  az  ismert  témakörökhöz 

tartozó  témákban. Használni  tudja  az  egyszerű  udvariassági  formulákat,  tud 

meghívást és javaslatot tenni és azokra reagálni, elnézést kérni és arra reagálni, 

tud rövid érveket és magyarázatokat használni. Meg tud birkózni a mindennapi 

élet olyan gyakran előforduló aspektusaival, mint az utazás, szállás, étkezés és 

vásárlás,  tud  előre  megszerkesztett  kérdőív  alapján  interjút  készíteni  és  azt 

egyes  rögtönzött  kérdésekkel  kiegészíteni.  Memorizált  és  begyakorolt 

fordulatokat  képes  bizonyos  körülményekhez  adaptálni  lexikai 

behelyettesítések révén. 

Írásbeli interakció: Tud bemutatkozó, köszönő és elnézéskérő magánlevelet írni. 

 



11 

 

Képzési követelmények 

Szókincs  és  országismeret:  osztálytermi  kifejezések;  család;  külső  és 

személyiség;  testrészek; prepositions  of place  and  time  (hely‐ és  időhatározói 

elöljárószavak);  körülírás  nyelvi  lehetőségei;  üdülés;  zene  ismétlése; 

ellentétes  jelentésű  igék  és  melléknevek;  vonzatos  igék;  ruházkodás; 

szabadidő;  szövegformáló kötőszavak;  angolszász hírességek;  turizmus  és 

munkavállalás Nagy‐Britanniában 

Nyelvtan:  kérdő  mondatszórend  ismétlése;  egyenes  szórendű  kérdések; 

present és past simple és continuous (egyszerű és folyamatos jelen és múlt idő); 

mellékmondatok who/which/where  kötőszavakkal;  jövő  idő  egyes  kifejezési 

lehetőségei  (be  going  to,  present  continuous,  will/shall);  present  perfect 

(befejezett  jelen  idő)  alapvető  használata  (ever/never,  already/yet  és  just 

mellett);  melléknevek  fokozása;  as…  as  használata  alapfokú 

összehasonlítására; negatív középfok less használatával 

Nyelvi  funkciók:  utazás  közben  felmerülő  problémák  (szálloda,  étterem, 

vásárlás) 

Beszédértés: rövid, lassú és artikulált szövegek hallgatása 

Szövegértés:  általános  szövegek,  egyszerű  magánlevelek,  instrukciók  és 

érvelések olvasása 

Beszédprodukció: leírások megfogalmazása, információátadás, történetek és 

élmények elmondása 

Írásbeli produkció: rövid beszámolók (lakóhely és kép leírása) és történetek 

(üdülés) megfogalmazása 

Szóbeli  interakció:  utazás  közben  használatos  helyzetek  gyakorlása, 

egyszerű témákat érintő társalgások, udvariassági kifejezések használata 

Írásbeli  interakció:  bemutatkozó,  köszönetet  kifejező  és  elnézést  kérő 

magánlevél írása 

KER B1.2. modul  minimális óraszám  40  maximális óraszám  53 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Megfelelő  szókinccsel  rendelkezik  arra,  hogy  időként 

körülírásokhoz  folyamodva  a mindennapi  élet  témájával  kapcsolatban  ki 

tudja magát fejezni, különösen a sport, hobbi, életrajzok, iskola, egészség és 

életstílus  témaköreiben. A kifejezőbb nyelvi megnyilatkozást  lehetővé  tévő 

nyelvtani  szabályokat  (például  present  perfect  [befejezett  jelen  idő],  used  to 

szerkezet,  passive  voice  [szenvedő  igenem])  elfogadható  nyelvhelyességgel 

használja a tanult témakörökben. 

Beszédértés: Meg  tudja  érteni  a  tényszerű  információ  lényegét  általános 

témákban,  amennyiben  a  beszéd  tiszta  és  többnyire  ismerős  akcentussal 

folyik. Megérti  az  ismerős  témákról  szóló  rádiós  hírműsorok  és  egyszerű 

hangfelvételek,  valamint  anyanyelvi  beszélők  között  folyó  beszélgetések 

lényegét. 

Szövegértés: Megfelelő  szövegértési  készséggel  rendelkezik  ahhoz,  hogy 

tényszerű,  általános  szövegeket  megértsen,  a  szövegösszefüggés  alapján 
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következtetve  az  ismeretlen  szavak  jelentésére. Megérti  a magánleveleket, 

beleértve  az  események,  érzések  és  kívánságok  kifejezésmódjait,  az 

egyszerűen megfogalmazott instrukciókat, képes megkeresni és megérteni a 

lényeges  információkat általános anyagokban,  tudja követni az érvelést  és 

következtetést. 

Beszédprodukció:  Az  ismert  témakörökön  belül  képes  meglehetősen 

folyékony  beszédprodukcióra,  gondolatait  lineárisan  összekapcsolva.  Az 

igeidőkben  vagy  kifejezésekben  elkövetett  hibáit  ki  tudja  javítani, 

megerősítést  tud  kérni  nyelvhasználata  helyességéről.  Érthetően  tud 

folyamatosan  beszélni,  gondolatait  elfogadható  pontossággal  ki  tudja 

fejteni, szüneteket beiktatva mondanivalójának szókincsbeli vagy nyelvtani 

megtervezése céljából. Le  tudja  írni múltbeli  tevékenységeit,  tapasztalatait, 

el  tudja  mondani  váratlan  események  részleteit.  Az  akcentus  ellenére  a 

kiejtése többnyire helyes, beszéde általában tisztán érthető. 

Írásbeli  produkció:  Tud  folyamatos  szöveget  írni,  amely  általában 

mindvégig  érthető.  Egyszerű,  összefüggő  szöveget,  nézőpontok 

bemutatását  és  leírást  tud  írni  az  ismert  és  az  érdeklődési  körével 

kapcsolatos  témákban  rövid,  különálló  elemek  összekapcsolásával.  A 

tényszerű  információkat  összekapcsolva  beszámolókat  tud  írni,  ki  tudja 

fejezni véleményét, érzéseit és reakcióit. 

Szóbeli  interakció:  Az  ismert  témakörökhöz  kapcsolódó  témákban  elég 

magabiztosan  tud  kommunikálni.  Tud  információt  cserélni,  ellenőrizni  és 

megerősíteni,  társadalmi  kapcsolatok  létesíteni  (üdvözlés  és  elköszönés, 

bemutatkozás, köszönetnyilvánítás), meg tud birkózni kevésbé begyakorolt 

helyzetekkel, kivitelezni tud egy interjút előre elkészített kérdéssor alapján, 

ellenőrizni  és  megerősíteni  az  információt.  Ki  tudja  fejezni  nézeteit  és 

véleményét,  gondolatait  elvontabb  témákban,  például  az  életmód  és 

egészség  témakörében  is.  Egyszerű  nyelvezet  széles  körét  rugalmasan  ki 

tudja  aknázni  annak  érdekében,  hogy  nagy  részét  ki  tudja  fejezni  annak, 

amit mondani akar. 

Írásbeli  interakció:  Magánleveleiben  viszonylag  részletesen  tud  írni 

élményekről,  érzésekről  és  eseményekről,  illetve  tud  egyszerű 

információkérő formális levelet írni. 

Képzési követelmények 

Szókincs és országismeret: melléknévi módosítószavak; sport  (általában és 

az  angolszász  országokban),  mozgás  kifejezése;  állatok;  a  természeti 

környezet  az  angolszász országokban;  főnévképzés; kifejezések  get  igével; 

félelem  kifejezése;  életrajzok;  az  amerikai  és  brit  filmművészet;  iskola 

(általában és az angolszász iskolarendszer); a tudomány világa; egyszerűbb 

‐ed és ‐ing adjectives (folyamatos és befejezett melléknévi igenevek); egészség 

és életstílus; quantifiers (mennyiségjelző szavak: too, not enough); egyszerűbb 

phrasal verbs („igekötős igék”); hasonlóságok és különbségek kifejezése 

Nyelvtan:  infinitive  (főnévi  igenév)  és  gerund  (igei  főnév)  alapvető 

használatai;  have  to  és must/must  not használata;  first  és  second  conditionals 

(feltételes mondatok 1. és 2.  típusa); may/might és should segédigék; present 

perfect (befejezett jelen idő) since és for mellett; present perfect (befejezett jelen 

idő) és past simple (egyszerű múlt idő) használatának összehasonlítása; used 
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to szerkezet; passive voice (szenvedő igenem) használata present és past simple 

(egyszerű  jelen  és múlt  idő)  esetén;  direct  és  indirect  object  (közvetlen  és 

közvetett  tárgy);  szórend  phrasal  verbs  („igekötős  igék”)  használatával; 

egyetértés kifejezése so/neither + segédige szerkezettel 

Nyelvi funkciók: társadalmi kapcsolatok létesítése (üdvözlés és elköszönés, 

bemutatkozás, köszönetnyilvánítás) 

Beszédértés: ismerős témákról szóló szövegek hallgatása 

Szövegértés: általános szövegek, magánlevelek, instrukciók olvasása 

Beszédprodukció:  ismert  témakörökön  belül  beszélgetések  gyakorlása, 

tevékenységek és tapasztalatok leírása 

Írásbeli  produkció:  fogalmazások,  bemutatások,  beszámolók  és  leírások 

elkészítése 

Szóbeli  interakció:  információcsere  és  társadalmi  kapcsolatok  létesítése, 

nézetek és vélemények kifejezése 

Írásbeli interakció: magánlevelek és egyszerű információkérő formális levél 

írása 

KER B1.3. modul  minimális óraszám  40  maximális óraszám  54 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Szókincse  elegendő  ahhoz,  hogy  a  mindennapi  élethez 

kapcsolódó  témákban  (ide  értve  az  aktuális  eseményeket)  megnyilatkozzon, 

ismerve  az  olyan  stratégiákat,  mint  a  körülírás  vagy  egyszerűsítés.  Ismerős 

kontextusokban  elfogadható  nyelvhelyességgel  kommunikál,  eltekintve  az 

időnként megjelenő anyanyelvi hatásoktól. 

Beszédértés: Megérti az általános témákban folyó beszédet, azonosítani tudja a 

fő  mondanivalót  és  az  egyes  részleteket  is,  amennyiben  a  beszéd  tiszta  és 

ismerős akcentussal folyik. Követni tudja az érdeklődési területével kapcsolatos 

előadásokat, beszédet  és  a  felvett vagy közvetített hangfelvételeket, megérti  a 

lényeges információkat. 

Szövegértés: Megérti a közepesen hosszú, tényszerű és általános szövegeket, az 

ismeretlen szavakat ki tudja következtetni a szövegösszefüggés alapján. Megérti 

a  magánlevek  nyelvezetét,  az  események,  érzések  és  kívánságok 

kifejezésmódjait,  a  világosan  megfogalmazott  instrukciókat,  hosszabb 

szövegekből ki  tudja szűrni a kívánt  információkat, és  jól követi az érvelést és 

következtetést. 

Beszédprodukció:  Az  általános  témákon  belül  meglehetősen  folyékony, 

egyszerűen  fogalmazott  beszédprodukcióra  képes.  Képes  nyelvi  hibáit 

kijavítani és visszajelzést kérni a nyelvhasználatában  tapasztalható hibákról. A 

tervezési  szünetektől  eltekintve  érthetően  tud  folyamatosan  beszélni, 

gondolatait  elfogadható  pontossággal  ki  tudja  fejteni.  Részletesen  be  tud 

számolni élményeiről, el tudja mondani könyvek és filmek cselekményét, képes 

összefüggő  történetet  elmondani,  érvelni,  véleményeket,  terveket  és 

cselekedeteket  röviden  indokolni.  Helytelen  kiejtés  csak  ritkán  fordul  elő, 

beszéde többnyire tisztán érthető. 

Írásbeli produkció: Képes  lineáris, összefüggő szöveget alkotni az  ismert és az 

érdeklődési  körével  kapcsolatos  témákban.  Tud  számára  érdekes  témákról 
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rövid, egyszerű beszámolókat és lényegre koncentráló, részletes leírást adni. 

Szóbeli  interakció:  Az  általános  témákban  elég  magabiztosan  tud 

kommunikálni, beleérve a nem rutinszerű helyzeteket  is. El  tudja magyarázni, 

valami  miért  jelent  számára  problémát,  meg  tudja  vitatni  a  teendőket  és  a 

különböző  nézeteket,  képes  fenntartani  társalgást  vagy  eszmecserét,  a 

mindennapi  társalgás  során  követni  tudja  a  hozzá  intézett  világos  beszédet. 

Kivitelezni  tud  előre  elkészített  interjút,  esetenként  spontán  kiegészítő 

kérdéseket  feltéve,  a  legtöbb  utazási  helyzetben  képes  elboldogulni.  Az 

interakciók során kifejezéseit adaptálni tudja kevésbé begyakorolt helyzetekben 

is. 

Írásbeli  interakció:  Közvetlen  jelentőségű  egyszerű  információközlő 

feljegyzéseket  és üzeneteket  tud  írni  a  fontos  gondolatokat  érhetően  közölve. 

Tud hírekről tájékoztatni, megosztani gondolatait elvont és kulturális témákkal 

kapcsolatban  is, mint a  filmek vagy zene. Az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákban  világos  és  jól  szerkesztett  beszédeket  elég  pontosan  tud  lejegyezni 

ahhoz,  hogy  jegyzeteit  saját maga  használja  később.  Egyszerű módon  át  tud 

fogalmazni  rövid  írott  szövegeket  az  eredeti  szöveg  megfogalmazásának  és 

elrendezésének felhasználásával. 

Képzési követelmények 

Szókincs,  országismeret  és  nyelvi  funkciók:  udvariassági  kifejezések;  család, 

külső és személyiség; mindennapos  tevékenységek, mindennapi élet, napirend 

kifejezése;  lakóhely  (otthon,  házimunka);  iskola  és  tanulmányok;  foglalkozás; 

szabadidős  tevékenységek,  hobbi,  sport;  utazás,  üdülés;  városi  közlekedés, 

útbaigazítás; ételek és italok; vásárlás; egészség és életstílus; környezet (időjárás, 

évszakok, állatok); információk angolszász országokról: földrajzi elhelyezkedés, 

főbb  városok  és  látnivalók,  étkezési  és  udvariassági  szokások,  turizmus  és 

munkavállalás, szállások és lakásbérlés, angolszász hírességek 

Nyelvtan:  jelen  és múlt  kifejezésének  ismétlése  (present  simple,  continuous  és 

perfect  [egyszerű,  folyamatos  és  befejezett  jelen  idő];  past  simple  és  continuous 

[egyszerű  és  folyamatos  múlt  idő];  used  to  szerkezet);  jövő  idő 

kifejezésmódjainak  ismétlése  (will/shall,  be  going  to,  present  continuous);  passive 

voice  (szenvedő  igenem)  ismétlése;  infinitive  (főnévi  igenév)  és  gerund  (igei 

főnév)  alapvető  használatának  ismétlése;  modális  segédigék  (can,  could, 

must/must  not,  may/might,  should,  would)  használatának  ismétlése;  rendhagyó 

többes  számok;  főnevek  megszámlálhatósága  és  quantifiers  (mennyiségjelző 

szavak) 

Beszédértés: ismerős témákról szóló szövegek hallgatása 

Szövegértés: általános szövegek, magánlevelek, instrukciók olvasása 

Beszédprodukció:  ismert  témakörökön  belül  beszélgetések  gyakorlása, 

tevékenységek és tapasztalatok leírása 

Írásbeli  produkció:  fogalmazások,  bemutatások,  beszámolók  és  leírások 

elkészítése 

Szóbeli interakció: információcsere és társadalmi kapcsolatok létesítése, nézetek 

és vélemények kifejezése 

Írásbeli interakció: magánlevelek és egyszerű információkérő formális levél 

írása 
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KER B2 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  320 

KER B2.1. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek:  Jó szókinccsel rendelkezik az olyan általános  témákban, 

mint az ételek és éttermek, sport, család, személyiség, pénz, közlekedés és 

utazás, valamint telekommunikáció. Viszonylag magas szintű grammatikai 

bizonyossággal  kezeli  a  nyelvet  (eltekintve  a  jelen,  múlt  és  jövő  idők 

legfinomabb megkülönböztetéseitől),  képes  bizonyos  nyelvtani  árnyalatok 

kifejezésére (mint a have to és must megkülönböztetése). 

Beszédértés:  Követni  tud  hosszabb  beszédet  és  egyszerűbb  érvelést, 

amennyiben a téma ismerős, és a beszéd menete explicit módon jelölt. Meg 

tudja  érteni  az  érdeklődési  területével  kapcsolatos  előadásokat,  beszédet, 

követni  tud  részletes  instrukciókat  (útbaigazítás),  és  megérti  a  legtöbb 

rádiós dokumentumműsort és egyéb  felvett vagy közvetített hanganyagot, 

érzékelve a beszélő hangulatát is. 

Szövegértés:  Önállóan  olvas,  olvasási  stílusát  és  sebességét  a  különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően változtatja. Érti a magánlevelezést, a 

közepes  nehézségű  instrukciókat,  az  érvelést  és  következtetést,  hosszabb 

szövegekből  is  ki  tudja  szűrni  a  kívánt  információkat. Képes  a megértés 

kontextusbeli jelekből való ellenőrzésére. 

Beszédprodukció:  Képes  meglehetősen  folyékony  beszédprodukciót 

létrehozni, nyelvi hibáit  kijavítani  és  azokról visszajelzést  kérni. Bizonyos 

tervezési szünetek mellett érthetően tud folyamatosan beszélni, gondolatait 

érthetően  ki  tudja  fejteni.  Az  ismert  témakörökben  képes  világos 

élménybeszámolót  adni.  Kiejtése  és  intonációja  lényegében  tiszta  és 

természetes. 

Írásbeli  produkció:  Képes  közepes  hosszúságú,  összefüggő  szöveget 

(például  élménybeszámolót)  alkotni.  Az  ismert  témakörökben  világos  és 

részletes leírást tud adni, ki tudja fejteni érvelését. 

Szóbeli  interakció:  Jobbára  folyékony  és  természetes  interakcióra  képes, 

ismerős  témákban  felkészülés nélkül  is. Képes megérteni a körülötte zajló 

beszéd nagy  részét, amennyiben a partnerek nem használnak  idiomatikus 

kifejezéseket.  Ki  tudja  fejezni  események  és  élmények  személyes 

jelentőségét, világosan meg  tudja  indokolni  és  fenn  tudja  tartani  nézeteit, 

megfelelő magyarázatot  és  érveket  szolgáltatva.  Interjú  vagy  konzultáció 

során  meg  tudja  adni  a  kért  konkrét  információt. Mondanivalóját  és  az 

annak kifejezésére választott eszközöket a helyzethez és a partnerhez tudja 

igazítani. 

Írásbeli  interakció:  Képes  összetett  leírást  tartalmazó  magánleveleket 

alkotni. 
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Képzési követelmények 

Szókincs és országismeret: ételek és éttermek; az angolszász konyha; sport 

(általában  és  az  angolszász  országokban);  család;  személyiség;  pénz;  az 

angolszász  média;  túlzó  melléknevek;  közlekedés  és  utazás; 

telekommunikáció;  külső; gyakori  present  és  past  participles  (folyamatos  és 

befejezett igenevek) 

Nyelvtan:  present  tenses  (jelen  idők:  simple,  continuous,  perfect  simple  és 

continuous  [egyszerű,  folyamatos,  egyszerű  és  folyamatos  befejezett]);  past 

simple,  continuous  és  perfect  (egyszerű,  folyamatos  és  befejezett múlt  idő); 

jövő  idő  kifejezésmódjainak  ismétlése  (will/shall,  be  going  to,  present 

continuous  és  simple);  melléknevek  és  határozószavak  fokozása;  alap‐  és 

középfokú  összehasonlítások;  modális  segédigék  (must/must  not,  should, 

may/might, cannot, can, could) és semi‐modals (segédigeszerű szerkezetek: have 

to, ought to, be allowed to, be able to) 

Nyelvi  funkciók:  bemutatkozás  és  bemutatás,  kérések  és  engedélyadás, 

útbaigazítás kérése és adása 

Beszédértés:  előadások,  beszédek,  instrukciók,  dokumentumműsorok 

hallgatása 

Szövegértés: cikkek, magánlevelek, instrukciók, érvelések olvasása 

Beszédprodukció: beszélgetések és élménybeszámolók gyakorlása 

Írásbeli  produkció:  közepes  hosszúságú,  összefüggő  szövegek 

(élménybeszámoló) megalkotása 

Szóbeli  interakció:  beszélgetések,  indoklások,  magyarázatok  és  érvek 

gyakorlása 

Írásbeli interakció: összetett leírást tartalmazó magánlevelek megalkotása 

KER B2.2. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Szókincse  alkalmas  az  olyan  általános  témákban  való 

megnyilatkozásokhoz,  mint  az  iskola,  lakóhely,  barátság,  munka  és 

foglalkozások,  vásárlás,  filmek  és  televízió.  Félreértésekhez  vezető  hibák 

nélkül  kezeli  az  olyan  bonyolultabb  nyelvtani  szerkezeteket  is,  mint  a 

conditionals  (feltételes  mondatok)  és  future  time  clauses  (jövő  idejű 

időhatározói  mellékmondatok),  gerund  (igei  főnév)  és  infinitive  (főnévi 

igenév),  reported  speech  (függő  beszéd)  vagy  a  passive  voice  (szenvedő 

igenem). 

Beszédértés:  Képes  hosszabb,  összetettebb  érvelést,  elvont  témát  is 

tartalmazó beszéd követésére, a főbb pontokat ismeretlen akcentus esetén is 

felismeri.  Bizonyos mértékű  erőfeszítéssel  képes megérteni  az  anyanyelvi 

beszélők  közötti  társalgás  jó  részét,  a  viszonylag  egyszerű  előadásokat, 

beszédeket,  beszámolókat  és  prezentációkat,  a  legtöbb  rádiós 

dokumentumműsort és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagot. 

Szövegértés:  Olvasása  önálló  és  magas  fokú,  képes  a  szövegbeli 

tájékozódásra, a kívánt  információ megkeresésére, az  ismeretlen szavak és 
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kifejezések  szövegösszefüggésből  való  kikövetkeztetésére.  Megérti  az 

érdeklődési köréhez tartozó levelezést, az összetett instrukciókat, meg tudja 

érteni  a  napjaink  problémáival  foglalkozó  cikkeket  és  beszámolókat, 

amennyiben  az  író  világosan  fejti  ki  saját  álláspontját.  Képes  a megértés 

kontextusbeli jelekből való ellenőrzésére. 

Beszédprodukció:  Világos,  összetettebb  leírást  és  bemutatást  tud  adni  az 

ismert  témakörökben,  gondolatait  példákkal  is  alá  tudja  támasztani. 

Körülírással  és  átfogalmazással  kompenzálni  tudja  szókincsbeli  és 

szerkezetbeli hiányosságait, jellegzetes hibáit fel tudja jegyezni és tudatosan 

javítani.  A  kohéziós  eszközök  korlátozott  körét  használni  tudja 

megnyilatkozásainak  koherens  beszéddé  való  szervezéséhez.  Beszéde 

bizonyos  fokig  folyékony és  spontán, nyelvi eszközeit képes megtervezni. 

Képes tapasztalatokról, élményekről és reakciókról leírásokat adni, továbbá 

világos  és  részletes  leírást  adni  az  ismert  témakörökhöz  kapcsolódó 

témákban. Kiejtése és intonációja tiszta és természetes. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  összetettebb  szöveget  tud  létrehozni.  Tud 

beszámolót  írni, amelyben kifejti érvelését, érveket szolgáltat egy bizonyos 

nézőpont  mellett  vagy  ellen,  vagy  megmagyarázza  a  különböző 

alternatívák  előnyeit  és  hátrányait.  Tud  önéletrajzot,  valamint  ismertetőt 

írni filmekről. 

Szóbeli  interakció:  Olyan  folyékony  és  természetes  interakcióra  képes, 

amely  lehetővé  teszi  a  kommunikáció  fenntartását  akár  anyanyelvi 

beszélőkkel  is.  Ki  tudja  fejezni  az  érzelmek  különböző  fokozatait, 

eszmecsere  során  meg  tudja  indokolni  és  fenn  tudja  tartani  véleményét 

azáltal,  hogy megfelelő magyarázatot,  érveket  és  példákat  sorakoztat  fel. 

Tranzakciók során el  tudja magyarázni a  felmerült problémát és világosan 

ki  tudja  fejteni, mit vár a szolgáltatótól  (például  reklamáció esetén). Némi 

erőfeszítéssel  részt  tud venni  csoportos eszmecserében. Mondanivalójának 

megfogalmazását variálni tudja. 

Írásbeli  interakció:  Magánleveleiben  ki  tudja  emelni  az  események  és 

élmények személyes jelentőségét. Össze tudja foglalni a tényszerű szövegek 

széles skáláját, megjegyzéseket tud tenni, és meg tudja vitatni az ellentétes 

nézeteket és a főbb gondolatokat. Tud önéletrajzhoz egyszerű kísérőlevelet 

írni. 

Képzési követelmények 

Szókincs és országismeret: oktatás; középfokú és felsőoktatás az angolszász 

országokban;  lakóhely;  a  lakhatás  kérdése  Nagy‐Britanniában  és  az 

Egyesült  Államokban;  az  amerikai  eredetű  tömeg‐  és  közösségi  média; 

barátság;  főnév‐,  melléknév‐  és  határozószó‐képzés;  vonzatos  igék  és 

melléknevek;  munka;  álláskeresés,  munkavégzés  és  vállalkozás  Nagy‐

Britanniában és az Egyesült Államokban; a nemi egyenlőség és a „political 

correctness”; vásárlás; filmek; a brit és amerikai művészet; foglalkozások; a 

világpolitika;  az  angolszász  krimiirodalom;  összetett  főnevek;  televízió, 

gyakori phrasal verbs („igekötős igék”) 

Nyelvtan:  first,  second  és  third  conditional  (feltételes mondatok  1.,  2.  és  3. 

típusa); future time clauses (jövő idejű időhatározói mellékmondatok); used to 

és  usually  összehasonlítása  múltbeli  és  jelenbeli  szokásokra;  quantifiers 
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(mennyiségjelző  szavak); megszámlálhatóság; névelők;  gerund  (igei  főnév) 

és  infinitive  (főnévi  igenév)  használata;  reported  speech  (függő  beszéd: 

statement, question, command [kijelentés, kérdés, felszólítás]); indirect questions 

(közvetett  kérdések);  passive  voice  (szenvedő  igenem);  relative  clauses 

(vonatkozói mellékmondatok); question tags (utókérdések) 

Nyelvi funkciók: javaslatok, véleményalkotás, egyetértés és egyet nem értés, 

beszámoló hírekről és reagálás, bocsánatkérés és bocsánatkérés elfogadása 

Beszédértés:  hosszabb,  érvelést,  elvont  témát  tartalmazó  szövegek, 

előadások,  beszédek,  beszámolók,  prezentációk  és  dokumentumműsorok 

hallgatása 

Szövegértés: levelezés, instrukciók, cikkek és beszámolók olvasása 

Beszédprodukció:  leírások  és  bemutatások  adása,  tapasztalatok,  élmények 

és reakciók visszaadása 

Írásbeli produkció: összetett szövegek, beszámolók, érvelések, önéletrajz és 

filmismertető írása 

Szóbeli interakció: beszélgetések, indoklások, érvelések, példák adása, üzleti 

tranzakciók és reklamációk gyakorlása 

Írásbeli  interakció: magánlevelek,  összefoglalók,  önéletrajzhoz  kapcsolódó 

kísérőlevél megalkotása 

KER B2.3. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Elegendően  széles  szókinccsel  rendelkezik  ahhoz, hogy 

gondolatait kifejezze az olyan mindennapi  témákban, mint az  ismerkedés, 

személyiség, egészség és betegség, ruházkodás és divat, utazás, bűnözés és 

időjárás.  Jó  grammatikai  biztonsággal  kezeli  a  nyelvet,  legfeljebb  kisebb 

mondatszerkezeti hibákkal vagy nyelvbotlásokkal. 

Beszédértés:  Megérti  a  standard  dialektusban  folyó  beszélt  nyelvet 

élőbeszédben,  illetve  amennyiben  az  jól  artikulált,  közvetítésben, 

amennyiben  az  ismert  témákban  folyik.  Érti  a  beszélgetés  tartalmát,  a 

beszélő nézeteit és attitűdjeit  is, némi erőfeszítéssel megérti az anyanyelvi 

beszélők között folyó spontán társalgást. 

Szövegértés:  Képes  hosszabb  köznyelvi  szövegek  elolvasására  és 

megértésére,  az  ismeretlen  szavak  kikövetkeztetésére. Megérti  a  napjaink 

problémáival  foglalkozó  cikkeket  és beszámolókat, gyorsan át  tud olvasni 

hosszú és összetett szövegeket, és megtalálja bennük a lényeges részleteket. 

Beszédprodukció:  Képes  az  összetett  leírásra  és  bemutatásra  az  ismert 

témakörökben, nyelvi  eszközeit megtervezni, kohéziós  eszközök bizonyos 

körét  használni  a  megnyilatkozások  koherens  beszéddé  szervezésében. 

Gondolatait  példákkal  is  alá  tudja  támasztani,  képes  botlásait  és  hibáit 

javítani, beszéde viszonylag folyékony és spontán. Le tud írni eseményeket, 

el  tud  mondani  egy  összetett  történetet,  ki  tud  fejteni  véleményeket  és 

terveket, megindokolva azokat. 

Írásbeli  produkció:  Képes  világos,  részletes  szövegeket  alkotni. 
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Eseményekről  és  élményekről  világos  és  részletes  leírást  tud  adni,  a 

gondolatok közötti kapcsolatot világos, összefüggő módon  jelöli, és követi 

az  adott  műfaj  hagyományait.  Tud  különböző  gondolatokról  és 

problémamegoldásokról értékelést írni. 

Szóbeli interakció: Általános témák széles körében folyékonyan, helyesen és 

hatékonyan használja  a nyelvet.  Jó nyelvhelyességgel,  természetes módon 

tud kommunikálni, az ismerős témákban zajló eszmecserében aktívan részt 

tud venni, megjegyzéseket  tesz, világosan  kifejezi nézőpontját,  értékeli  az 

alternatív  javaslatokat, hipotéziseket  állít  fel  és  reagál azokra. Képes  részt 

venni  csoportos  eszmecserében,  és  hozzá  tud  szólni még  akkor  is,  ha  a 

beszéd gyors és kollokviális. Interjú folyamán tud kezdeményezni, ki tudja 

fejteni  és  fel  tudja  építeni  gondolatait  anélkül,  hogy  az  interjúkészítő 

különösebb segítségére szorulna. 

Írásbeli  interakció:  Képes  olyan  magánleveleket  írni,  amelyben  ki  tudja 

fejezni  a  különböző  érzelmi  fokozatokat,  és  megjegyzéseket  tud  tenni  a 

levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Képzési követelmények 

Szókincs  és  országismeret:  ismerkedés;  párkapcsolat  és  házasság  az 

angolszász  országokban;  személyiség;  egészség  és  betegség;  a  brit  és 

amerikai  egészségügy;  ruházkodás  és  divat;  utazás;  adverbs 

(határozószavak)  és  adverbial  clauses  (határozói  kifejezések);  az  angolszász 

irodalom  klasszikusai;  időjárás;  kifejezések  take  igével;  gyerekkor; 

gyermekvállalás,  anyaság  és  gyermekgondozás  Nagy‐Britanniában  és  az 

Egyesült Államokban 

Nyelvtan:  direct  és  indirect  questions  (egyenes  és  közvetett  kérdések); 

kérdőszavak  ismétlése;  the  +  középfok  használata;  present  perfect  simple  és 

continuous  (egyszerű  és  folyamatos  befejezett  jelen  idő)  használatának 

összehasonlítása; melléknevek  főnévi használata; narrative  tenses  (elbeszélő 

igeidők:  past  simple,  continuous,  perfect  simple  és  continuous  [egyszerű  és 

folyamatos,  egyszerű  és  folyamatos  befejezett  múlt  idők]);  adverbs 

(határozószavak)  és  adverbial  clauses  (határozói  kifejezések)  szórendje; 

compound  infinitives  (összetett  főnévi  igenevek);  jövő  idő  kifejezésmódjai 

(future  continuous,  perfect  simple  és  continuous  [folyamatos,  egyszerű  és 

folyamatos befejezett  jövő  idő]);  future  time clauses  (jövő  idejű  időhatározói 

mellékmondatok);  zero  és  first  conditionals  (feltételes  mondatok  0.  és  1. 

típusa) ismétlése 

Beszédértés: jól artikulált, standard dialektusban folyó szövegek hallgatása 

Szövegértés: hosszabb köznyelvi szövegek, cikkek és beszámolók olvasása 

Beszédprodukció: összetett  leírások, bemutatások megfogalmazása, példák 

adása,  események,  összetett  történetek  leírása,  vélemények,  tervek, 

cselekvések és indoklások kifejtése 

Szóbeli interakció: részvétel eszmecserében, interjúban 

Írásbeli  produkció  és  interakció:  részletes  szövegek  alkotása,  leírások, 

gondolatok  és  problémamegoldások  megfogalmazása,  összetett 

magánlevelek megalkotása 
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KER B2.4. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Széles  szókinccsel  bír  az  érzelmek,  képleírások,  zene, 

média,  városok,  tudomány,  üzlet  és  reklám  témaköreinek  kifejezésére, 

különböző  szempontok  kifejezésére,  gondolatok  megfogalmazására  és 

visszaadására.  A  nyelvi  megnyilatkozások  mindössze  kisebb,  nem 

értelemzavaró nyelvtani hibákat tartalmaznak. 

Beszédértés:  A  standard  dialektusban  folyó  élőbeszédet  és  közvetítést 

egyaránt megérti, az ismeretlen témák főbb pontjait is azonosítani tudja. Érti 

a  beszéd  tartalmát,  a  beszélő  nézeteit  és  attitűdjeit,  és  követni  tudja  az 

anyanyelvi beszélők között folyó társalgást. 

Szövegértés:  Megérti  a  hosszabb,  akár  publicisztikai  nyelven  íródott 

szövegeket,  széles körű aktív olvasási  szókinccsel  rendelkezik. Megérti az 

általános  témájú  cikkeket,  szakterületén  belül  ki  tud  szűrni  információt 

szakmai  forrásokból,  szakterületén  kívül  eső  cikkeket  fel  tud  dolgozni 

szótár segítségével. 

Beszédprodukció:  Képes  világosan  felépített,  szisztematikusan  kifejtett, 

megfelelő  részletekkel  és  példákkal  alátámasztott  leírást,  bemutatást  és 

prezentációt adni összetett témákkal kapcsolatban. Részletes leírást tud adni 

élményekről,  történetekről,  egymás  mellé  tudja  állítani  a  különböző 

választási  lehetőségek  előnyeit  és  hátrányait.  Beszéde  meglehetősen 

egyenletes, mindössze néhány rövid tervezési szünet tapasztalható. 

Írásbeli  produkció:  Képes  világos,  részletes  szövegeket  alkotni  akár  több 

forrásból származó adatok és érvelések összegzésével. Tud világosan érhető 

folyamatos  szöveget  írni,  a  szöveg  elrendezésére  és  tagolására  vonatkozó 

hagyományos  normák  figyelembevételével.  Tud  különböző  nézőpontokat 

bemutató esszét, rövidebb cikkeket és beszámolókat írni. 

Szóbeli  interakció:  Általános  és  szakmai  témák  széles  körében  tud 

folyékonyan, helyesen  és hatékonyan kommunikálni,  jó nyelvhelyességgel 

és  természetes  módon.  Magabiztosan,  világosan  és  udvariasan  ki  tudja 

fejezni magát  formális vagy  informális stílusban. Pontosan ki  tudja  fejezni 

gondolatait  és véleményét, meggyőzően  tud  előadni összetett  érveléseket, 

illetve tud azokra reagálni. Tranzakcióknál meggyőző nyelvhasználattal tud 

előadni kártérítési ügyeket is. Hatékony interjút tud kivitelezni, természetes 

módon rátérve az előre elkészített kérdésektől és spontán módon reagálva a 

válaszokra. 

Írásbeli  interakció:  Meg  tud  érteni  ismerős  témáról  szóló,  világosan 

felépített  előadást,  és  le  tudja  jegyezni  a  fontosnak  tűnő  pontokat. Össze 

tudja  foglalni  egy  film  vagy  színdarab  cselekményét  és  az  események 

sorozatát, tud reklamációs levelet alkotni. 

Képzési követelmények 

Szókincs  és országismeret:  érzelmek;  az  emberi  test;  zene  (általában  és  az 

angolszász  könnyűzene  irányzatai,  neves  képviselői);  alvás;  média; 

prezentációkhoz  szükséges  kifejezések;  városok;  angolszász  települések 
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típusai  (a  vidék,  kisvárosok,  helyi  jelentőségű  városok,  metropoliszok); 

tudomány;  üzlet  és  reklám  (általában  és  az  angolszász  világban);  az 

„amerikai világrend”, politikai és katonai kapcsolatok az Egyesült Államok 

és  Európa  között,  illetve  Európán  belül  (Európai  Unió,  NATO);  fontos 

történelmi fordulópontok Nagy‐Britanniában és az Egyesült Államokban 

Nyelvtan:  unreal  conditionals  (irreális  feltételes  mondatok:  second  és  third 

conditional  [2.  és  3.  típus]);  past  modals  (modális  segédigék  múltbeli 

használata); would  rather és had better kifejezések; verbs of  senses  (érzékelést 

jelentő  igék)  használata  (like,  as  if/though mellett);  gerunds  (igei  főnevek), 

infinitives  (főnévi  igenevek) és participles  (melléknévi  igenevek) használata; 

used  to  és  narrative  ’would’  múltbeli  állapotok  és  szokások  kifejezésére; 

reporting  (egyenes  idézetek,  függő  beszéd  és  elbeszélő  igék  használata); 

névelők  ismétlése; sajátos megszámlálható főnevek (collective, dual és plural 

nouns  [kollektív,  kettős  és  többes  jelentésű  főnevek]);  műveltető  ’have’; 

quantifiers  (mennyiségjelző  szavak)  ismétlése;  either…  or  és  neither…  nor 

páros  kötőszavak;  wish/if  only  óhajtó mondatokban;  clauses  of  contrast  és 

purpose  (kontrasztív  és  célhatározó  mellékmondatok);  indefinite  pronouns 

(határozatlan  névmások);  defining  és  non‐defining  relative  clauses  (jelzői  és 

értelmezői  vonatkozói  mellékmondatok);  mellékmondatok  ’what’ 

használatával 

Beszédértés: standard dialektusban folyó szövegek hallgatása 

Szövegértés: hosszabb, publicisztikai nyelvezetű szövegek, cikkek olvasása 

Beszédprodukció: összetett  leírások, beszámolók és prezentációk előadása, 

beszámolók élményekről és történetekről 

Szóbeli  interakció:  kommunikáció  általános  és  szakmai  témákban, 

gondolatok és vélemények kifejezése, összetett érvelések előadása és azokra 

reagálás, interjúkészítés 

Írásbeli produkció és interakció: részletes szövegek, esszék, rövidebb cikkek 

és  beszámolók  megalkotása,  egy  film  vagy  színdarab  cselekményének 

összefoglalása, reklamációs levél írása 

KER B2.5. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  A  legtöbb  általános  témában  (beleértve  az  elvont  és 

kulturális  témákat  is) és saját szakterületén széles szókinccsel  rendelkezik, 

így  a  megfogalmazás  módját  a  gyakori  ismétlések  elkerülése  érdekében 

variálni  is  tudja. Megfelelő  grammatikai  biztonsággal  kezeli  az  általános 

megnyilatkozások, az angol köznyelv nyelvtani szerkezeteit. 

Beszédértés: Megérti  a  standard  dialektusban,  akár  anyanyelvi  használók 

között  folyó  élőbeszédet  és  közvetítést,  akár  ismerős,  akár  ismeretlen 

témákban  zajlik, megértési  képességét  csak  a  háttérzaj,  a  diskurzus  nem 

megfelelő struktúrája, illetve az idiomatikus nyelvhasználat befolyásolja. 

Szövegértés: Követni tudja az általános, akár publicisztikai nyelvezetű, vagy 

egyszerűbb irodalmi jellegű szövegeket. Megérti az érdeklődési területéhez 

tartozó levelezést, a hosszabb és összetett utasításokat, általános és szakmai 

témájú  hosszú  és  összetett  szövegekből  ki  tudja  szűrni  a  lényeges 
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részleteket. 

Beszédprodukció:  Jó  felépítésű,  példákkal  és  részletekkel  alátámasztott 

beszédprodukcióra képes. Világos és részletes  leírást  tud adni az általános 

témák  széles  skálájában,  képes  szisztematikus  érvelésre  a  főbb  pontok 

megfelelő  kiemelésével  és  megfelelő  alátámasztó  részletekkel.  Beszéde 

természetes, gyakran figyelemre méltó módon folyékony és gördülékeny. 

Írásbeli  produkció:  Képes  bonyolultabb  felépítésű,  érvelést  és  adatokat 

tartalmazó  írásművek  (leírások,  esszék,  cikkek  és  beszámolók) 

megalkotására  a  helyesírási,  központozási,  szövegelrendezési  és 

szövegtagolási normák figyelembevételével. 

Szóbeli  interakció:  Folyékonyan,  helyesen  és  hatékonyan  kommunikál,  jó 

nyelvhelyességgel  és  természetes  módon.  Magabiztosan,  világosan  és 

udvariasan  fejezi  ki  magát  formális  vagy  informális  stílusban,  az  adott 

szituációnak és az érintett személyeknek megfelelő módon. 

Írásbeli  interakció:  Képes magánleveleiben  kifejezni  a  különböző  érzelmi 

fokozatokat, és képes később is használható jegyzeteket és összefoglalásokat 

készíteni  általános  témájú  előadásokból.  Tud  hivatalos  leveleket  írni 

(információkérés és reklamáció). 

Képzési követelmények 

Szókincs és országismeret: utazás és közlekedés; üdülés; háztartás, otthon, 

városi  és  vidéki  élet;  család,  barátok  és  munkatársak;  életstílus,  sport, 

vásárlás,  divat,;  egészség  (betegségek,  orvosnál);  környezet 

(környezetvédelem,  globális problémák);  tanulmányok; média;  szórakozás 

és  szabadidős  tevékenységek;  munka  (feladatkörök,  munkatársak, 

álláskeresés);  Magyarország  az  Európai  Unióban  és  a  NATO‐ban; 

szolgáltatások; telekommunikáció; tudomány és technológia; országismeret 

(Nagy‐Britannia  és  az  Egyesült  Államok)  és  az  angol  nyelv  használata 

hivatalos és közvetítő nyelvként 

Nyelvtan:  igeidők  ismétlése;  conditionals  (feltételes  mondatok)  ismétlése; 

modális  segédigék  használatának  ismétlése;  különféle  mellékmondati 

típusok  (time,  contrast,  purpose,  relative  [időhatározói,  kontrasztív, 

célhatározói  és  vonatkozói])  ismétlése;  gerunds  (igei  főnevek),  infinitives 

(főnévi  igenevek)  és  participles  (melléknévi  igenevek)  használatának 

ismétlése 

Beszédértés: standard dialektusban folyó szövegek hallgatása 

Szövegértés: hosszabb, publicisztikai nyelvezetű szövegek, cikkek olvasása 

Beszédprodukció: összetett  leírások, beszámolók és prezentációk előadása, 

beszámolók élményekről és történetekről 

Szóbeli  interakció:  kommunikáció  általános  és  szakmai  témákban, 

gondolatok és vélemények kifejezése, összetett érvelések előadása és azokra 

reagálás, interjúkészítés 

Írásbeli produkció és interakció: részletes szövegek, esszék, rövidebb cikkek 

és  beszámolók  megalkotása,  egy  film  vagy  színdarab  cselekményének 

összefoglalása, reklamációs levél írása 
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KER C1 szint  minimális óraszám  240  maximális óraszám  320 

KER C1.1. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Széles  körű  szókinccsel  bír,  különösen  az  olyan 

témákban, mint  a munka,  személyiség,  család,  nyelvtanulás,  könyvek  és 

pénz.  Legtöbbször  képes  a  grammatikai  helyesség  magas  szintjét 

fenntartani  az  általános  megnyilatkozások,  az  angol  köznyelv  nyelvi 

struktúráit illetően. 

Beszédértés: Követni  tudja a hosszabb beszédet, amennyiben az  többnyire 

világosan  szerkesztett  és  az  összefüggéseket  nyíltan  is megfogalmazzák. 

Követni  tudja  az  anyanyelvi  beszélők  közötti  élénk  társalgást,  viszonylag 

könnyedén tudja követni a legtöbb előadást, beszélgetést és vitát, meg tudja 

érteni a felvett és közvetített hanganyagok széles körét. 

Szövegértés:  Megérti  a  hosszú  és  összetett  szövegeket,  levelezést, 

instrukciókat is, amennyiben ismert témakörben fogalmazódtak meg. Képes 

követni  az  ismeretlen  témájú  szövegek  főbb  mondanivalóját,  ezekből  is 

képes kikeresni a lényeges információkat. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  részletes  leírást  és  bemutatást 

tud  adni  összetett  témákkal  kapcsolatban. Képes  összekapcsolni  az  egyes 

altémákat,  kifejteni  az  egyes  pontokat,  és  megfelelő  befejezéssel  zárni. 

Többnyire  a  beszéd  menetének  megszakítása  nélkül  képes  kikerülni  a 

felmerülő  problémákat,  és  át  tudja  fogalmazni  mondanivalóját.  Képes 

magát  erőfeszítés nélkül kifejezni,  a véleményeket  és  állításokat pontosan 

minősíteni.  Élményeit  részletesen  és  árnyaltan  ki  tudja  fejteni,  érveket  és 

ellenérveket tud ütköztetni. 

Írásbeli produkció: Világos,  jól szerkesztett és természetes stílusú, összetett 

témáról  szóló  újságcikket,  valamint  részletes  könyvismertetőt  tud  írni. 

Képes  kihangsúlyozni  a  fontos  kérdéseket,  a  nézeteket  kiegészítő 

gondolatokkal,  érvekkel  és  megfelelő  példákkal  támasztja  alá,  a 

kompozíciót megfelelő befejezéssel zárja. 

Szóbeli  interakció: Folyékonyan,  természetes módon  tudja kifejezni magát. 

Széles  körű  szókinccsel  rendelkezik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a 

hiányosságokat  körülírással  pótolja.  Világosan  fel  tud  vázolni  egy  ügyet 

vagy problémát, megfontolva az okokat és következményeket, mérlegelve a 

különböző megközelítések előnyeit és hátrányait. A nyelvet rugalmasan és 

hatékonyan használja társasági célokra. Csoportos eszmecsere során követni 

tudja a mások között zajló összetett interakciót, és hozzá tud szólni elvont, 

összetett és ismeretlen témákhoz is. Felismeri az idiomatikus kifejezések és 

kollokvializmusok  széles  körét,  megérti  a  stílusrétegbeli  változásokat. 

Ritkán keresgéli a szavakat és használ elkerülő stratégiákat. 

Írásbeli  interakció:  Levelezésben  világosan  és  pontosan  fejezi  ki  magát, 

rugalmasan  és  hatékonyan  használja  a  nyelvet.  Az  érdeklődési  körébe 

tartozó  témákról  szóló  előadásokról  olyan  jegyzeteket  tud  készíteni, 

amelyeket  később  mások  is  használhatnak.  Össze  tud  foglalni  nehéz 

szövegeket. 
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Képzési követelmények 

Szókincs: munka;  személyiség;  család;  nyelvtanulás;  elvont  főnevek;  idő; 

kifejezések get igével; hangok kifejezései; könyvek; pénz 

Nyelvtan:  linkers  (kötőszavak:  reason,  purpose,  contrast,  result  [ok,  cél, 

kontraszt, következmény]); have használata  fő‐ és  segédigeként; múlt  idők 

és  a used  to/would használata; névmások  ismétlése;  passive  voice  (szenvedő 

igenem)  és  egyéb  distancing  (távolítás);  spekuláció  és  következtetés 

kifejezésmódjai;  inversion  (szórendi  csere);  unreal  past  (múlt  idő  irrealitás 

kifejezésére) 

Beszédértés:  hosszabb  szövegek,  előadások,  beszélgetések  és  viták 

hallgatása 

Szövegértés: hosszú és összetett szövegek, levelezés és instrukciók olvasása 

Beszédprodukció:  leírások  és  bemutatások,  vélemények  és  állítások 

megfogalmazása, élmények kifejtése, érvelés 

Írásbeli produkció: újságcikk és könyvismertető írása 

Szóbeli interakció: eszmecsere, ügy vagy probléma felvázolása 

Írásbeli interakció: levélírás, jegyzet‐ és összefoglaló‐készítés 

KER C1.2. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Idiómákat  és  kollokvializmusokat  is  magában  foglaló 

széles  szókinccsel  bír,  amely  kiterjed  a  történelem,  telekommunikáció, 

egészség  és orvoslás, utazás  és  turizmus,  a  természeti környezet,  főzés  és 

humor  témaköreire  is. Grammatikai helyessége magas  szintű,  formálisabb 

nyelvi kifejezésmódokra is kiterjedő. 

Beszédértés:  A  hosszabb,  viszonylag  szerkesztett,  utalásokat  tartalmazó 

beszédet  is  tudja  követni,  felismeri  az  idiómák  és  köznyelvi  fordulatok 

széles  körét, valamint  a  stílusbeli váltásokat. Követni  tudja  az  anyanyelvi 

beszélők  közötti  élénk  társalgást,  viszonylag  könnyedén  tudja  követni  a 

legtöbb  előadást,  beszélgetést  és  vitát,  meg  tudja  érteni  a  felvett  és 

közvetített hanganyagok széles körét, olyanokat is, amelyek nyelvezete eltér 

a köznyelvi normától. 

Szövegértés: Megérti a hosszú és összetett szövegeket, képes azonosítani az 

apróbb  részleteket,  és  az  irodalmi  szövegek  lényegét. Képes  az  attitűdök, 

hangulatok és szándékok kikövetkeztetésére a kontextuális, grammatikai és 

lexikai jelek alapján. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  részletes  leírást  és  bemutatást 

tud  adni  összetett  témákkal  kapcsolatban. Képes  összekapcsolni  az  egyes 

altémákat, kifejteni az egyes pontokat, és megfelelő befejezéssel zárni. Képes 

magát  erőfeszítés nélkül kifejezni,  a véleményeket  és  állításokat pontosan 

minősíteni. Tud részletes leírásokat és történeteket alkotni, érvelni, érvelését 

további részletekkel és releváns példákkal megerősíteni. Többnyire a beszéd 

menetének megszakítása nélkül képes kikerülni a felmerülő problémákat, és 

át  tudja  fogalmazni mondanivalóját. Hanglejtését  variálni  tudja,  helyesen 
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alkalmazza a mondathangsúlyt a jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése 

érdekében. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  jól  szerkesztett  szövegeket,  beszámolókat  és 

esszéket  tud  írni  összetett  témákról.  Képes  kihangsúlyozni  a  fontos 

kérdéseket,  a  nézeteket  kiegészítő  gondolatokkal,  érvekkel  és  megfelelő 

példákkal  támasztja  alá,  a  kompozíciót  megfelelő  befejezéssel  zárja.  A 

szöveg  elrendezése,  tagolása  és  központozása  következetes  és  elősegíti  a 

megértést. 

Szóbeli  interakció:  Képes  arra,  hogy  folyékonyan,  természetes  módon 

fejezze ki magát. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan használja, beleértve 

az  érzelmet  kifejező,  humoros  és  célzásokat  tartalmazó  nyelvhasználatot. 

Erőfeszítés  nélkül  boldogul  vitahelyzetekben,  képes  hivatalos  álláspont 

ismertetésére,  a  felmerülő  kérdések  maradéktalan  megválaszolására, 

összetett  érvelésekre  folyékonyan  és  természetes módon  reagál. Szókincse 

széles, hiányosságait alig észrevehető körülírással pótolja. 

Írásbeli  interakció:  Levelezésében  világosan  és  pontosan  fejezi  ki magát, 

rugalmasan  és  hatékonyan  használja  a  nyelvet  (például  összetett 

reklamációs  levelek  megalkotásánál).  Az  érdeklődési  körébe  tartozó 

témákról  szóló  előadásokról  olyan  jegyzeteket  tud  készíteni,  amelyeket 

később mások is használhatnak. Össze tud foglalni nehéz szövegeket. 

Képzési követelmények 

Szókincs:  történelem  és  háborúskodás;  összetett  melléknevek; 

telekommunikáció;  vonzatos  melléknevek;  szóképzés;  hely  és  mozgás; 

egészség  és  orvoslás;  hasonlatok;  utazás  és  turizmus;  a  természeti 

környezet; főzés; humor 

Nyelvtan:  discourse  markers  (szövegtagoló  elemek)  szóban  és  írásban; 

összetett  gerunds  (igei  főnevek)  és  infinitives  (főnévi  igenevek);  conditionals 

(feltételes  mondatok:  mixed  conditionals  [vegyes  típus]);  engedély, 

kötelezettség és kényszer kifejezése; verbs of senses (érzékelést  jelentő  igék); 

jövő idő kifejezésmódjai; ellipsis (kihagyás) és substitution (helyettesítés); cleft 

sentences (szórendi változtatás kiemelésre); összetett főnevek; birtokviszony 

kifejezései; so/such használata; melléknevek és határozószavak fokozásának 

kifejezésmódjai 

Beszédértés: beszédek, társalgások, köznyelvi és a köznyelvi normától eltérő 

nyelvezetű előadások, beszélgetések és viták hallgatása 

Szövegértés: hosszú, összetett és irodalmi jellegű szövegek olvasása 

Beszédprodukció: leírások, bemutatások és történetek megalkotása, érvelés 

Írásbeli produkció: szövegek, beszámolók és esszék írása 

Szóbeli  interakció:  társalgások,  viták,  álláspontok  ismertetése,  reakció 

érvelésekre 

Írásbeli interakció: levélírás, jegyzet‐ és összefoglaló‐készítés 
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KER C1.3. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Szinonimákat, hasonló  jelentésű szavakat és phrasal verb‐

öket  is  felölelő, széles szókinccsel  rendelkezik, különösen a személyiség, a 

foglalkozások,  a  tanulmányok,  az  emberi  életkorok  és  a  szabadidős 

tevékenységek témaköreire vonatkozólag. Következetesen képes fenntartani 

a magas szintű grammatikai helyességet, a formális nyelvre  jellemző egyes 

fordulatokat is nagy biztonsággal használva. 

Beszédértés:  Megérti  a  hosszabb,  akár  nem  világosan  szerkesztett, 

utalásokat  tartalmazó  beszédet,  felismerve  az  idiómák  és  különböző 

stílusrétegekhez tartozó fordulatokat. Követni tudja az anyanyelvi beszélők 

közötti  élénk  társalgást,  viszonylag  könnyedén  tudja  követni  az 

előadásokat,  beszélgetéseket  és  vitákat,  meg  tudja  érteni  a  felvett  és 

közvetített hanganyagok széles körét, olyanokat is, amelyek nyelvezete eltér 

a  köznyelvi  normától,  és megérti  az  olyan  apróbb  részleteket  is, mint  a 

beszélő nézetei és attitűdjei. 

Szövegértés: Megérti a hosszú, technikai vagy irodalmi szövegeket és azok 

részleteit,  vagy  amennyiben  nem  kapcsolódnak  szak‐  vagy  érdeklődési 

területéhez, követni tudja a főbb pontokat. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  részletes  leírást  és  bemutatást 

tud  adni  összetett  témákkal  kapcsolatban. Képes  összekapcsolni  az  egyes 

altémákat,  kifejteni  az  egyes  pontokat,  és  megfelelő  befejezéssel  zárni. 

Többnyire  a  beszéd  menetének  megszakítása  nélkül  képes  kikerülni  a 

felmerülő  problémákat,  és  át  tudja  fogalmazni  mondanivalóját.  Képes 

magát  erőfeszítés nélkül kifejezni,  a véleményeket  és  állításokat pontosan 

minősíteni. Képes összetett témákról is világos, részletes leírást adni. 

Írásbeli produkció: Világos, jól szerkesztett szövegeket, így előterjesztéseket 

és újságcikkeket tud írni összetett témákról. Képes kihangsúlyozni a fontos 

kérdéseket,  a  nézeteket  kiegészítő  gondolatokkal,  érvekkel  és  megfelelő 

példákkal támasztja alá, a kompozíciót megfelelő befejezéssel zárja. 

Szóbeli interakció: Szinte erőfeszítés nélkül fejezi ki magát. Széles szókincse 

miatt  ritkán  van  szükség  elkerülő  stratégiák  használatára.  A  nyelvet 

rugalmasan  használja,  követni  tud  szleng  és  idiomatikus  kifejezéseket 

használó társalgást is. 

Írásbeli interakció: Képes olyan összetett hivatalos leveleket alkotni, mint a 

referencialevelek vagy előterjesztések. 

Képzési követelmények 

Szókincs:  collocations  (rögzült  szószerkezetek)  give,  go, make  és  get  igékkel; 

formális  és  informális  nyelvhasználat;  nominal  és  adjectival  collocations 

(rögzült főnévi és melléknévi szószerkezetek); idiomatikus nyelvhasználat 

Nyelvtan:  múlt  idők  ismétlése;  cél,  ok  és  eredmény  kifejezésmódjainak 

ismétlése;  passive  voice  (szenvedő  igenem)  és  egyéb  distancing  (távolítás) 

ismétlése;  lehetségesség,  valószínűség  és  bizonyosság  kifejezésmódjainak 

ismétlése;  gerunds  (igei  főnevek)  és  infinitives  (főnévi  igenevek) 
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használatának ismétlése 

Beszédértés: beszédek, társalgások, előadások, viták hallgatása 

Szövegértés: hosszú, technikai és irodalmi szövegek olvasása 

Beszédprodukció: részletes leírások és bemutatások megfogalmazása 

Írásbeli produkció: szövegek, előterjesztések és újságcikkek megalkotása 

Szóbeli interakció: részvétel szleng és idiomatikus kifejezéseket is használó 

társalgásban 

Írásbeli  interakció:  összetett  hivatalos  levelek  (referencialevelek  és 

előterjesztések) megalkotása 

KER C1.4. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Különböző  regiszterhez  tartozó, phrasal verb‐öket  („igekötős 

igéket”)  is  felölelő  széles  körű  szókincs  birtokában  van,  amely  kiterjed  az 

egészség  és  életstílus  témájára,  valamint  általános  és  kurrens  társadalmi 

témákra  is. Grammatikai helyessége magas fokú, és kiterjed a nagyon formális 

megnyilatkozások nyelvi formáira is. 

Beszédértés:  Képes  arra,  hogy  kövessen  bármilyen  hosszabb  beszédet  akár 

ismert,  akár  ismeretlen  témákban,  bár  szükséges  lehet  egyes  részletek 

megerősítésére,  amennyiben  a  téma,  a  használt  szókészlet  vagy  az  akcentus 

számára  nem  ismerős. Nem  okoz  számára  problémát  az  anyanyelvi  beszélők 

közötti  élénk  társalgás,  az  előadások,  beszélgetések  és  viták megértése, meg 

tudja  érteni  a  felvett  és  közvetített  hanganyagok  széles  körét,  olyanokat  is, 

amelyek  nyelvezete  eltér  a  köznyelvi  normától,  és megérti  az  olyan  apróbb 

részleteket is, mint a beszélő nézetei és attitűdjei. 

Szövegértés:  Megérti  a  standard  köznyelven  megfogalmazott  szövegeket, 

beleértve az irodalmi jellegű szövegeket is. 

Beszédprodukció: Világos,  gördülékeny  és  részletes  leírást  és  bemutatást  tud 

adni összetett témákkal kapcsolatban. Képes összekapcsolni az egyes altémákat, 

kifejteni az egyes pontokat, és megfelelő befejezéssel zárni. Többnyire a beszéd 

menetének megszakítása nélkül képes kikerülni a felmerülő problémákat, és át 

tudja  fogalmazni mondanivalóját. Képes magát  erőfeszítés  nélkül  kifejezni,  a 

véleményeket és állításokat pontosan minősíteni. Alapos részletességű, összetett 

leírást és elbeszélést tud létrehozni. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  jól  szerkesztett  szövegeket,  cikkeket,  esszéket  és 

pályázati anyagokat tud írni összetett témákról. Képes kihangsúlyozni a fontos 

kérdéseket,  a  nézeteket  kiegészítő  gondolatokkal,  érvekkel  és  megfelelő 

példákkal támasztja alá, a kompozíciót megfelelő befejezéssel zárja. 

Szóbeli  interakció:  Természetes módon,  folyékonyan  kommunikál. A  nyelvet 

rugalmasan  használja,  ismeri  és  használja  az  idiomatikus  kifejezések  és 

kollokvializmusok  széles  skáláját.  Ritkán  szorul  elkerülő  stratégiák 

használatára. 

Írásbeli interakció: Képes javaslattevő hivatalos leveleket írni. 

 



28 

 

Képzési követelmények 

Szókincs:  nominal  és  adjectival  collocations  (rögzült  főnévi  és  melléknévi 

szerkezetek); prepositional phrases (elöljárós kifejezések) 

Nyelvtan:  ellipsis  (kihagyás)  és  substitution  (helyettesítés)  ismétlése;  linkers, 

connectors és sequencers (különböző jellegű kötőszavak) használata; transitive 

és  intransitive  verbs  (tárgyas  és  tárgyatlan  igék);  reported  speech  (függő 

beszéd)  ismétlése;  igeidők  használata  time  clauses  (időhatározói 

mellékmondatok)  és  time  adverbials  (időhatározószavak) használata  esetén; 

képesség, lehetőség és kötelezettség kifejezésmódjainak ismétlése 

Beszédértés:  beszédek,  társalgások,  előadások,  beszélgetések  és  viták 

hallgatása 

Szövegértés:  standard  köznyelven  megfogalmazott  és  irodalmi  jellegű 

szövegek olvasása 

Beszédprodukció:  részletes  leírások,  bemutatások  és  elbeszélések 

megfogalmazása 

Írásbeli produkció: összetett szövegek, cikkek, esszék és pályázati anyagok 

megalkotása 

Szóbeli  interakció:  részvétel  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat használó társalgásokban 

Írásbeli interakció: javaslattevő hivatalos levelek megalkotása 

KER C1.5. modul  minimális óraszám  48  maximális óraszám  64 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi  készségek:  Széles  körű  szókinccsel  bír,  így  általános,  elvont  és 

kulturális  témákban  egyaránt  ki  tudja  fejezni  magát,  ismerve  a  nyelvi 

regiszterek  közötti  különbségeket,  az  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat  is.  Megnyilatkozásai  során  grammatikai 

helytelenségek elvétve, nehezen észrevehető módon fordulnak elő. 

Beszédértés:  Ritkán  okoz  számára  nehézséget  az  élő  vagy  közvetített 

beszéd, megértése. Érti az anyanyelvi beszélők közötti élénk  társalgást, az 

élőben vagy felvételről elhangzó szövegeket, a beszélő nézeteit és attitűdjeit, 

az  érvelés  apróbb  részleteit,  akkor  is,  ha  a  nyelvezet  eltér  a  köznyelvi 

normától. 

Szövegértés:  Nem  jelent  számára  problémát  a  standard  köznyelven 

megfogalmazott, akár irodalmi jellegű szöveg megértése. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  részletes  leírást  és  bemutatást 

tud  adni  összetett  témákkal  kapcsolatban. Képes  összekapcsolni  az  egyes 

altémákat,  kifejteni  az  egyes  pontokat,  és  megfelelő  befejezéssel  zárni. 

Többnyire  a  beszéd  menetének  megszakítása  nélkül  képes  kikerülni  a 

felmerülő  problémákat,  és  át  tudja  fogalmazni  mondanivalóját.  Képes 

magát  erőfeszítés nélkül kifejezni,  a véleményeket  és  állításokat pontosan 

minősíteni. Világos, gördülékeny, összetett leírást és elbeszélést tud alkotni. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  jól  szerkesztett  szövegeket,  beszámolókat, 
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ismertetőket,  javaslatokat  tud  írni  összetett  témákban.  Képes 

kihangsúlyozni  a  fontos kérdéseket,  a nézeteket kiegészítő gondolatokkal, 

érvekkel  és  megfelelő  példákkal  támasztja  alá,  a  kompozíciót  megfelelő 

befejezéssel zárja. 

Szóbeli  interakció:  Kommunikációja  természetes  és  gördülékeny. 

Nyelvhasználata  rugalmas,  kiterjed  az  idiomatikus  kifejezésekre  és 

kollokvializmusokra is. 

Írásbeli  interakció: Az  informális  és  formális  levelezés minden  változatát 

magabiztosan használja. 

Képzési követelmények 

Szókincs:  prepositions  of  place  and  time  (elöljárószavak  hely  és  idő 

kifejezésére); word formation (szóképzés); vonzatos igék és melléknevek 

Nyelvtan:  conditionals  (feltételes  mondatok)  ismétlése;  a  névelők  és  a 

főnevek  osztályainak  ismétlése;  contrasting  (kontraszt)  és  comparision 

(összehasonlítás);  comment  adverbials  (megjegyzést  tartalmazó 

módosítószavak); emphasis (nyomaték) lehetőségei 

Beszédértés:  beszédek,  társalgások,  előadások,  beszélgetések  és  viták 

hallgatása 

Szövegértés:  standard  köznyelven megfogalmazott,  technikai  és  irodalmi 

jellegű szövegek olvasása 

Beszédprodukció:  részletes  leírások,  bemutatások  és  elbeszélések 

megfogalmazása 

Írásbeli produkció: összetett szövegek, cikkek, esszék és pályázati anyagok 

megalkotása 

Szóbeli  interakció:  részvétel  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat használó társalgásokban 

Írásbeli  interakció:  összetett  hivatalos  levelek  (referencialevelek, 

előterjesztések, javaslatok) megalkotása 
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KER C2 szint  minimális óraszám  180  maximális óraszám  240 

KER C2.1. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Széles körű, átfogó és megbízható nyelvtudását ki  tudja 

aknázni ahhoz, hogy pontosan megfogalmazza gondolatait, kihangsúlyozza 

mondanivalóját,  megkülönböztessen  dolgokat,  és  kiküszöbölje  a 

kétértelműséget.  Jól  használja  széles  körű  szókincsét;  tudatában  van  a 

jelentés konnotációs szintjeinek. Grammatikai helyessége magas fokú, hibák 

ritkán és alig észrevehetően fordulnak elő. 

Beszédértés:  Követni  tud  olyan  szakmai  témájú  előadásokat  és 

prezentációkat,  amelyek  kollokvializmusokat  tartalmaznak.  Bármilyen 

anyanyelvi beszélőt meg tud érteni, amennyiben lehetősége van arra, hogy 

alkalmazkodjon a nem standard akcentushoz vagy dialektushoz. 

Szövegértés: Hosszú és összetett szövegek széles skáláját meg  tudja érteni, 

felismeri  a  finom  stílusbeli  különbségeket,  valamint  a  burkolt  és  kifejtett 

jelentéstartalmakat. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  jól  szerkesztett  beszédet  tud 

létrehozni. Magabiztosan  és  érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát 

olyan közönség előtt, akik számára a téma nem ismerős. Csak akkor iktat be 

szüneteket, ha elgondolkozik a gondolatai kifejezésére pontosan megfelelő 

szavakon,  vagy  amikor  megfelelő  példát  vagy  magyarázatot  keres. 

Megfelelő hangsúlyozást  tud alkalmazni, megkülönböztetéseket  tud  tenni, 

és ki tudja küszöbölni a kétértelműséget. 

Írásbeli produkció: Világos és gördülékeny történeteket és élményleírásokat 

tud létrehozni az alkalmazott műfajnak megfelelő stílusban. 

Szóbeli  interakció:  Jól  ismeri  az  idiomatikus  és köznyelvi kifejezéseket,  és 

tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. Pontosan ki tudja fejezni a 

jelentés  finomabb  árnyalatait  a  módosító  eszközök  széles  körének 

meglehetősen helyes használatával. 

Írásbeli  interakció:  Össze  tud  foglalni  különböző  forrásokból  származó 

információt  úgy,  hogy  az  érveket  és  az  elmondottakat  végül  összefüggő 

egészként  jeleníti meg.  A  burkolt  jelentéstartalmaknak  és  utalásoknak  is 

tudatában van,  így  jegyzetkészítésnél  ezeket  is  le  tudja  jegyezni a beszélő 

által használt tényleges szavakkal egyetemben. 

Képzési követelmények 

Szókincs: személyiséggel kapcsolatos collocations (rögzült szószerkezetek) és 

idioms  (szófordulatok);  time  expressions  (idő kifejezésmódjai); kifejezések do 

igével 

Nyelvtan:  defining  és  non‐defining  relative  clauses  (jelzői  és  értelmezői 

vonatkozói mellékmondatok);  stative verbs  (statikus  igék);  continuous aspect 

(folyamatos igeaspektus); modális segédigék 

Beszédértés: kollokvializmusokat is tartalmazó szakmai témájú előadások és 
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prezentációk hallgatása 

Szövegértés: hosszú és összetett szövegek olvasása 

Beszédprodukció: hosszú beszédek, előadások, prezentációk gyakorlása 

Írásbeli  produkció:  összetett  szövegek,  élményleírások,  cikkek,  esszék  és 

pályázati anyagok megalkotása 

Szóbeli  interakció:  részvétel  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat használó társalgásokban 

Írásbeli interakció: összetett hivatalos levelek (referencialevelek, 

előterjesztések, javaslatok) megalkotása, összefoglaló jegyzetek készítése 

KER C2.2. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Széles körű, átfogó és megbízható nyelvtudását ki  tudja 

aknázni ahhoz, hogy pontosan megfogalmazza gondolatait, kihangsúlyozza 

mondanivalóját,  megkülönböztessen  dolgokat,  és  kiküszöbölje  a 

kétértelműséget.  Jól  használja  széles  körű  szókincsét,  köztük  idiomatikus 

kifejezéseket és kollokvializmusokat;  tudatában van a  jelentés konnotációs 

szintjeinek. Következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi 

eszköztárát. 

Beszédértés:  Követni  tud  olyan  szakmai  témájú  előadásokat  és 

prezentációkat,  amelyek  kollokvializmusokat,  dialektális  és  regionális 

nyelvhasználatot,  illetve  ismeretlen  szakkifejezéseket  tartalmaznak. 

Bármilyen anyanyelvi beszélőt meg tud érteni, még szakterületén kívül eső 

elvont és összetett szakirányú témában is, amennyiben lehetősége van arra, 

hogy alkalmazkodjon a nem standard akcentushoz vagy dialektushoz. 

Szövegértés: Hosszú és összetett szövegek széles skáláját meg  tudja érteni, 

felismeri  a  finom  stílusbeli  különbségeket,  valamint  a  burkolt  és  kifejtett 

jelentéstartalmakat. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  jól  szerkesztett  beszédet  tud 

létrehozni  olyan  hatékony  logikai  szerkezettel,  amely  segíti  a  hallgatót 

abban, hogy  észlelje  a  fő pontokat,  és  emlékezzen  rájuk. Magabiztosan  és 

érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát  olyan  közönség  előtt,  akik 

számára  a  téma  nem  ismerős.  Csak  akkor  iktat  be  szüneteket,  ha 

elgondolkozik a gondolatai kifejezésére pontosan megfelelő szavakon, vagy 

amikor megfelelő példát vagy magyarázatot keres. Megfelelő hangsúlyozást 

tud  alkalmazni, megkülönböztetéseket  tud  tenni,  és ki  tudja küszöbölni  a 

kétértelműséget. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  gördülékeny  és  a  figyelmet  teljesen  lekötő 

történeteket  és  élményleírásokat  tud  létrehozni  az  alkalmazott  műfajnak 

megfelelő stílusban. 

Szóbeli  interakció:  Jól  ismeri  az  idiomatikus  és köznyelvi kifejezéseket,  és 

tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. Pontosan ki tudja fejezni a 

jelentés  finomabb  árnyalatait  a  módosító  eszközök  széles  körének 

meglehetősen helyes használatával. Olyan gördülékenyen ki tudja kerülni a 

nehézséget  és  át  tudja  fogalmazni  mondanivalóját,  hogy  azt 
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beszélgetőpartnere alig veszi észre. 

Írásbeli  interakció:  Össze  tud  foglalni  különböző  forrásokból  származó 

információt  úgy,  hogy  az  érveket  és  az  elmondottakat  végül  összefüggő 

egészként  jeleníti meg.  A  burkolt  jelentéstartalmaknak  és  utalásoknak  is 

tudatában van,  így  jegyzetkészítésnél  ezeket  is  le  tudja  jegyezni a beszélő 

által használt tényleges szavakkal egyetemben. 

Képzési követelmények 

Szókincs:  kifejezések  run,  look  és  catch  igékkel;  collocations  (rögzült 

szószerkezetek);  kifejezések  light  és  dark  melléknevekkel;  attitűdök 

kifejezései 

Nyelvtan: unreal past (múlt idő irrealitás kifejezésére) ismétlése; conditionals 

(feltételes mondatok) ismétlése;  jövő kifejezésmódjainak ismétlése; emphasis 

(nyomaték); cleft sentences (szórendi változtatás kiemelésre) 

Beszédértés: kollokvializmusokat és idiomatikus kifejezéseket is tartalmazó 

szakmai témájú előadások és prezentációk hallgatása 

Szövegértés: hosszú és összetett szövegek olvasása 

Beszédprodukció: hosszú beszédek, előadások, prezentációk gyakorlása 

Írásbeli  produkció:  összetett  szövegek,  élményleírások,  cikkek,  esszék  és 

pályázati anyagok megalkotása 

Szóbeli  interakció:  részvétel  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat használó társalgásokban 

Írásbeli interakció: összetett hivatalos levelek (referencialevelek, 

előterjesztések, javaslatok) megalkotása, összefoglaló jegyzetek készítése 

KER C2.3. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Nagyon széles körű, átfogó és megbízható nyelvtudását 

ki  tudja  aknázni  ahhoz,  hogy  pontosan  megfogalmazza  gondolatait, 

kihangsúlyozza  mondanivalóját,  megkülönböztessen  dolgokat,  és 

kiküszöbölje a kétértelműséget. Jól használja nagyon széles körű szókincsét, 

köztük  idiomatikus kifejezéseket  és kollokvializmusokat;  tudatában van  a 

jelentés  konnotációs  szintjeinek.  Következetes  grammatikai  helyességgel 

uralja komplex nyelvi eszköztárát. 

Beszédértés:  Követni  tud  olyan  szakmai  témájú  előadásokat  és 

prezentációkat,  amelyek  kollokvializmusokat,  dialektális  és  regionális 

nyelvhasználatot,  illetve  ismeretlen  szakkifejezéseket  tartalmaznak. 

Bármilyen anyanyelvi beszélőt meg tud érteni, még szakterületén kívül eső 

elvont és összetett szakirányú témában is, amennyiben lehetősége van arra, 

hogy alkalmazkodjon a nem standard akcentushoz vagy dialektushoz. 

Szövegértés:  Az  írott  nyelv  szinte  minden  változatát  meg  tudja  érteni, 

beleértve az elvont, szerkezetileg összetett vagy nagymértékben köznyelvi, 

irodalmi és nem irodalmi szövegeket. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  jól  szerkesztett  beszédet  tud 
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létrehozni  olyan  hatékony  logikai  szerkezettel,  amely  segíti  a  hallgatót 

abban, hogy  észlelje  a  fő pontokat,  és  emlékezzen  rájuk. Magabiztosan  és 

érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát  olyan  közönség  előtt,  akik 

számára  a  téma  nem  ismerős;  a  beszédet  a  közönség  igényeinek 

megfelelően  rugalmasan  alakítja  és  módosítja.  Meg  tud  birkózni  nehéz 

kérdésekkel  is. A  jelentés  finomabb árnyalatait pontosan  tudja közvetíteni, 

megfelelő  helyességgel  alkalmazva  a módosítást  kifejező  eszközök  széles 

körét. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  gördülékeny  és  a  figyelmet  teljesen  lekötő 

történeteket  és  élményleírásokat  tud  létrehozni  az  alkalmazott  műfajnak 

megfelelő  stílusban.  Megfelelő  és  hatékony  logikai  szerkezetet  tud 

létrehozni, amely segíti az olvasót a fő gondolatok megtalálásában. 

Szóbeli  interakció:  Jól  ismeri  az  idiomatikus  és köznyelvi kifejezéseket,  és 

tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. Pontosan ki tudja fejezni a 

jelentés  finomabb  árnyalatait  a  módosító  eszközök  széles  körének 

meglehetősen helyes használatával. Olyan gördülékenyen ki tudja kerülni a 

nehézséget  és  át  tudja  fogalmazni  mondanivalóját,  hogy  azt 

beszélgetőpartnere  alig  veszi  észre.  A  társadalmi  és  magánélet  teljes 

skáláján  könnyedén  és megfelelően  társalog mindenféle  nyelvi  korlátozás 

nélkül. 

Írásbeli  interakció:  Össze  tud  foglalni  különböző  forrásokból  származó 

információt  úgy,  hogy  az  érveket  és  az  elmondottakat  végül  összefüggő 

egészként  jeleníti meg.  A  burkolt  jelentéstartalmaknak  és  utalásoknak  is 

tudatában van,  így  jegyzetkészítésnél  ezeket  is  le  tudja  jegyezni a beszélő 

által használt tényleges szavakkal egyetemben. 

Képzési követelmények 

Szókincs: a brit és amerikai dialektus lexikai különbségei; kifejezések fall és 

pick igékkel; kereskedelemmel és üzlettel kapcsolatos kifejezések 

Nyelvtan: igei formák passive voice‐ban (szenvedő igenemben); perfect aspect 

(befejezett igeaspektus); reported speech (függő beszéd) ismétlése 

Beszédértés: kollokvializmusokat és idiomatikus kifejezéseket is tartalmazó 

szakmai témájú előadások és prezentációk hallgatása 

Szövegértés: hosszú és összetett szövegek olvasása 

Beszédprodukció: hosszú beszédek, előadások, prezentációk gyakorlása 

Írásbeli  produkció:  összetett  szövegek,  élményleírások,  cikkek,  esszék  és 

pályázati anyagok megalkotása 

Szóbeli  interakció:  részvétel  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat használó társalgásokban 

Írásbeli  interakció:  összetett  hivatalos  levelek  (referencialevelek, 

előterjesztések, javaslatok) megalkotása, összefoglaló jegyzetek készítése 
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KER C2.4. modul  minimális óraszám  45  maximális óraszám  60 

 

Kimeneti követelmények 

Nyelvi készségek: Nagyon széles körű, átfogó és megbízható nyelvtudását 

ki  tudja  aknázni  ahhoz,  hogy  pontosan  megfogalmazza  gondolatait, 

kihangsúlyozza  mondanivalóját,  megkülönböztessen  dolgokat,  és 

kiküszöbölje  a  kétértelműséget.  Megnyilatkozása  során  semmi  jel  nem 

mutat  arra,  hogy  korlátoznia  kellene,  amit  ki  akar  fejezni.  Jól  használja 

nagyon  széles  körű  szókincsét,  köztük  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat;  tudatában  van  a  jelentés  konnotációs  szintjeinek. 

Következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi eszköztárát, 

még olyankor is, amikor figyelmét más köti le. 

Beszédértés:  Semmilyen  beszélt  nyelv  nem  okoz  megértési  nehézséget. 

Követni  tud olyan szakmai  témájú előadásokat és prezentációkat, amelyek 

kollokvializmusokat,  dialektális  és  regionális  nyelvhasználatot,  illetve 

ismeretlen  szakkifejezéseket  tartalmaznak.  Bármilyen  anyanyelvi  beszélőt 

meg tud érteni, még szakterületén kívül eső elvont és összetett szakirányú 

témában  is, amennyiben  lehetősége van arra, hogy alkalmazkodjon a nem 

standard akcentushoz vagy dialektushoz. 

Szövegértés: Az  írott  nyelv  szinte minden  változatát meg  tudja  érteni  és 

kritikusan tudja értelmezni, beleértve az elvont, szerkezetileg összetett vagy 

nagymértékben köznyelvi, irodalmi és nem irodalmi szövegeket. 

Beszédprodukció:  Világos,  gördülékeny  és  jól  szerkesztett  beszédet  tud 

létrehozni  olyan  hatékony  logikai  szerkezettel,  amely  segíti  a  hallgatót 

abban, hogy  észlelje  a  fő pontokat,  és  emlékezzen  rájuk. Magabiztosan  és 

érthetően  ki  tud  fejteni  egy  összetett  témát  olyan  közönség  előtt,  akik 

számára  a  téma  nem  ismerős;  a  beszédet  a  közönség  igényeinek 

megfelelően rugalmasan alakítja és módosítja. Meg tud birkózni nehéz, sőt 

ellenséges  kérdésekkel  is. A  jelentés  finomabb  árnyalatait  pontosan  tudja 

közvetíteni,  megfelelő  helyességgel  alkalmazva  a  módosítást  kifejező 

eszközök széles körét. 

Írásbeli  produkció:  Világos,  gördülékeny  és  a  figyelmet  teljesen  lekötő 

történeteket  és  élményleírásokat  tud  létrehozni  az  alkalmazott  műfajnak 

megfelelő stílusban. Világos, gördülékeny, összetett beszámolókat, cikkeket 

és esszéket tud írni, melyek egy esetet mutatnak be, illetve  javaslatok vagy 

irodalmi művek értékelését adják. 

Szóbeli  interakció:  Jól  ismeri  az  idiomatikus  és köznyelvi kifejezéseket,  és 

tudatában van a jelentés konnotációs szintjeinek. Pontosan ki tudja fejezni a 

jelentés  finomabb  árnyalatait  a  módosító  eszközök  széles  körének 

meglehetősen helyes használatával. Olyan gördülékenyen ki tudja kerülni a 

nehézséget  és  át  tudja  fogalmazni  mondanivalóját,  hogy  azt 

beszélgetőpartnere alig veszi észre. Fenn tudja tartani álláspontját összetett 

kérdések hivatalos megbeszélésekor, világosan és meggyőzően érvel, nincs 

hátrányban az anyanyelvi beszélőkhöz képest. 

Írásbeli  interakció:  Össze  tud  foglalni  különböző  forrásokból  származó 

információt  úgy,  hogy  az  érveket  és  az  elmondottakat  végül  összefüggő 

egészként  jeleníti meg.  A  burkolt  jelentéstartalmaknak  és  utalásoknak  is 
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tudatában van,  így  jegyzetkészítésnél  ezeket  is  le  tudja  jegyezni a beszélő 

által használt tényleges szavakkal egyetemben. 

Képzési követelmények 

Szókincs: idiomatikus kifejezések 

Nyelvtan:  gerunds  (igei  főnevek)  és  infinitives  (főnévi  igenevek)  ismétlése; 

have és get használata; inversion (szórendi változtatás) ismétlése; szóképzés 

Beszédértés: kollokvializmusokat és idiomatikus kifejezéseket is tartalmazó 

szakmai témájú előadások és prezentációk hallgatása 

Szövegértés: hosszú és összetett szövegek olvasása 

Beszédprodukció: hosszú beszédek, előadások, prezentációk gyakorlása 

Írásbeli  produkció:  összetett  szövegek,  élményleírások,  cikkek,  esszék  és 

pályázati anyagok megalkotása 

Szóbeli  interakció:  részvétel  idiomatikus  kifejezéseket  és 

kollokvializmusokat használó társalgásokban 

Írásbeli interakció: összetett hivatalos levelek (referencialevelek, 

előterjesztések, javaslatok) megalkotása, összefoglaló jegyzetek készítése 

 


