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Ukr{n C2 1 1 143 

nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Nyíregyh{zi Egyetem 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

 

Nyelv megnevezése Ukr{n 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajt{ja Által{nos nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktór{s képzés  

A képzés form{ja Csoportos képzés 

Minim{lis órasz{m  1040  (960+40 OP1+40 OP2) óra 

Maxim{lis órasz{m 1440 (1360+40 OP1+40OP2) óra 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

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 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/nem felelt meg. 
 

Igazolás kiadásának feltétele 

A képzésben 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. 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 

 

Modulok sz{ma KER szintenként 

 

KER A1  KER A1 / 1-2  

KER A2  KER A2 / 1-2  

KER B1  KER B1 / 1-2 

KER B2  KER B2 / 1-4, OP1, OP2 

KER C1  KER C1 / 1-4 

KER C2  KER C2 /1-3 
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Képzési követelmények leír{sa 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minim{lis órasz{m 90 maxim{lis órasz{m 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

Az első tananyagegységbe való belépéshez az alapvető anyanyelvi ír{s‐, 

olvas{s‐, valamint beszédkészségen túl nem kapcsolódik bemeneti 

követelmény.  

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolód{shoz a 

tanulónak sikeresen (minimum 60%) kell teljesítenie az előző modul 

z{róvizsg{j{t és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti 

követelményeivel azonos szintű {ltal{nos nyelvtud{ssal, melyet a képző 

intézmény {ltal össze{llított szintfelmérő sikeres (min. 60%‐os) teljesítésével 

vagy akkredit{lt nyelvvizsga‐bizonyítv{nnyal igazol. 

A képzésre jelentkező abban az esetben is bekapcsolódhat a KER A1.1. 

modultól eltérő modulba, ha a képző intézmény {ltal haszn{lt előzetes 

{ltal{nos szintfelmérő szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő {ltal{nos nyelvtud{ssal rendelkezik. 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott modulj{ba akkor is, 

ha a nyelvtud{s{t m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 6 hónapn{l nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapj{n megírt, m{s képzési program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége 

teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal és az adott modul kimeneti 

követelményeinek megfelelő {ltal{nos nyelvtud{s meglétét igazoló 

dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ akkredit{lt nyelvvizsga-

bizonyítv{ny) igazolja. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Megérti a személyére, csal{dj{ra, a 

közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran haszn{lt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozz{. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, péld{ul 

hirdetésekben, plak{tokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy 

szavak segítségével. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a m{sik 

személy kész mondanivalój{t kissé lassabban vagy m{s kifejezésekkel 

megismételni, illetve segíti a mondanivaló megform{l{s{t. Fel tud tenni és 

meg tud v{laszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolg{lnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be 

tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

Ír{s: Tud képeslapra rövid és egyszerű (péld{ul nyaral{si) üdvözletet írni. 

Ki tud tölteni egyszerű nyomtatv{nyon a személyi adataira vonatkozó 

részeket, péld{ul a sz{llodai bejelentőlapon a nevét, az {llampolg{rs{g{t és 

a címét. 
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KER A1 szint tartalmi 

követelményei  
Nyelvtani szerkezetek  

 a cirill betűs ír{s (кирилиця), az ukr{n betűk ír{sa és 

összekapcsol{sa; mag{nhangzók, kemény és l{gy 

m{ssalhangzók  

 kiejtési szab{lyok, hangsúly, inton{ció  

 a főnevek neme, sz{ma, az alanyeset végződései  

 a személyes névm{sok és azok birtokos (мене звати....) és 

részes esete (az életkor kifejezése)  

 a kérdő és birtokos névm{sok, a „kié” kérdőszó – a birtokos 

kérdő névm{sok,  

 a melléknevek és kérdőszavaik; egyeztetésük a főnevekkel 

 tősz{mnevek 1-100-ig 

 helymeghat{roz{s в(у) és на elölj{rókkal 

 Főnévragoz{s 

 birtokos eset léttagad{s esetén; hím, nő- és semleges nemű 

főneveknél  

 birtokos eset haszn{lata sz{mnevek ut{n a кому скільки років? 

szerkezetben 

 az élettelen főnevek és az élőlényt jelölő főnevek t{rgyesete 

 eszközhat{rozós eset 

 elölj{rós eset helyviszony kifejezésére (elölj{rókkal) 

 Igeragoz{s: a két ragoz{si típus  
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 Témakörök, szókincs 

 nemzetközi szavak az ukr{n nyelvben 

 bemutatkoz{s, ismerkedés  

 csal{dtagok, rokons{gi kapcsolatok, bar{tok 

 lakóhely, lak{s és beoszt{sa 

 otthonunk, a lak{s berendezési t{rgyainak megnevezése 

 szakm{k, foglalkoz{sok 

 a hónapok, a hét napjai,  

 h{ztart{si gépek, eszközök 

 ételek megnevezése 

 évszakok, időj{r{s 

 a színek haszn{lata a якого кольору? kérdéssel 

 földrészek, orsz{gok, nemzetiségek 

 közintézmények 

 iskolai helyiségek és felszereléseik 

 tant{rgyak, oszt{lyzatok, sport{gak  

 грати у що-небудь; любити що-небудь/кого-небудь  

 

 
  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 ismeri és haszn{lni tudja az ukr{n nyelvre jellemző 

udvariass{gi formul{kat: köszönés, üdvözlési form{k, 

bemutatkoz{s, személyes adatok megad{sa, 

 megszólít{s (ім’я – személynév, по батькові – apai név, 

haszn{lata, a megszólító eset), tegezés, mag{z{s az 

ukr{nban, 

egyszerű nyomtatv{nyok értelmezése, kitöltése  

 képes időpontot egyeztetni, tal{lkozót megbeszélni 

 képes egyszerű levelet megfogalmazni  

 képes tetszést nyilv{nítani  

 ismeri az étkezés sor{n haszn{lt udvariass{gi fordulatokat 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2. 

 

A1.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 a cirill betűs ír{s (кирилиця), az ukr{n betűk ír{sa és 

összekapcsol{sa; mag{nhangzók, kemény és l{gy 

m{ssalhangzók  

 kiejtési szab{lyok, hangsúly, inton{ció  

 a főnevek neme, sz{ma, az alanyeset végződései  

 a személyes névm{sok  

 a személyes névm{sok birtokos (мене звати....) és részes 

esete (az életkor kifejezése)  

 a kérdő és birtokos névm{sok 

 a „kié” kérdőszó – a birtokos kérdő névm{sok,  

 a melléknevek és kérdőszavaik; egyeztetésük a főnevekkel 

 tősz{mnevek 1-20-ig 

 helymeghat{roz{s в(у) és на elölj{rókkal 

2.  Témakörök, szókincs 

 nemzetközi szavak az ukr{n nyelvben 

 bemutatkoz{s, ismerkedés  

 csal{dtagok, rokons{gi kapcsolatok, bar{tok 

 lakóhely, lak{s és beoszt{sa 

 otthonunk, a lak{s berendezési t{rgyainak megnevezése 

 szakm{k, foglalkoz{sok 

 a hónapok, a hét napjai, 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 ismeri és haszn{lni tudja az ukr{n nyelvre jellemző 

udvariass{gi formul{kat: köszönés, üdvözlési form{k, 

bemutatkoz{s, személyes adatok megad{sa, 

 megszólít{s (ім’я – személynév, по батькові – apai név, 

haszn{lata, a megszólító eset), tegezés, mag{z{s az 

ukr{nban, 

 egyszerű nyomtatv{nyok értelmezése, kitöltése  
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A1.2. modul  

Minimum órasz{m 45  

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 Főnévragoz{s 

 birtokos eset léttagad{s esetén  

 birtokos eset hím, nő- és semleges nemű főneveknél  

 birtokos eset haszn{lata sz{mnevek ut{n a кому скільки років? 

szerkezetben 

 sz{mnevek 20-100-ig 

 az élettelen főnevek és az élőlényt jelölő főnevek t{rgyesete 

 eszközhat{rozós eset 

 elölj{rós eset helyviszony kifejezésére (elölj{rókkal) 

 Igeragoz{s: a két ragoz{si típus  

2.  Témakörök, szókincs 

 h{ztart{si gépek, eszközök 

 ételek megnevezése 

 évszakok, időj{r{s 

 a színek haszn{lata a якого кольору? kérdéssel 

 földrészek, orsz{gok, nemzetiségek 

 közintézmények 

 iskolai helyiségek és felszereléseik 

 tant{rgyak, oszt{lyzatok, sport{gak  

 грати у що-небудь; любити що-небудь/кого-небудь  

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 képes időpontot egyeztetni, tal{lkozót megbeszélni 

 képes egyszerű levelet megfogalmazni  

 képes tetszést nyilv{nítani  

 ismeri az étkezés sor{n haszn{lt udvariass{gi fordulatokat 
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KER A2 szint minim{lis órasz{m 90 maxim{lis órasz{m 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

 

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolód{shoz a 

tanulónak sikeresen (minimum 60%) kell teljesítenie az előző modul 

z{róvizsg{j{t és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti 

követelményeivel azonos szintű {ltal{nos nyelvtud{ssal, melyet a képző 

intézmény {ltal össze{llított szintfelmérő sikeres (min. 60%‐os) teljesítésével 

vagy akkredit{lt nyelvvizsga‐bizonyítv{nnyal igazol. 

A képzésre jelentkező abban az esetben is bekapcsolódhat a KER A1.1. 

modultól eltérő modulba, ha a képző intézmény {ltal haszn{lt előzetes 

{ltal{nos szintfelmérő szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő {ltal{nos nyelvtud{ssal rendelkezik. 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott modulj{ba akkor is, 

ha a nyelvtud{s{t m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 6 hónapn{l nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapj{n megírt, m{s képzési program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége 

teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal és az adott modul kimeneti 

követelményeinek megfelelő {ltal{nos nyelvtud{s meglétét igazoló 

dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ akkredit{lt nyelvvizsga-

bizonyítv{ny) igazolja.  

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Megérti a személyéhez közvetlenül 

kapcsolódó, gyakran haszn{lt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes 

adatai, csal{d, v{s{rl{sok, szűk környezet, tanul{s, munka). Megérti az 

egyszerű és vil{gos hirdetések és üzenetek lényegét. 

 

Szövegértés – Olvas{s: El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. 

Megtal{lja a v{rható / konkrét inform{ciót a mindennapi, egyszerű 

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

a rövid, egyszerű mag{nleveleket. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és 

közvetlen módon cserél inform{ciót mindennapi tevékenységekről vagy 

tém{król. A nagyon rövid inform{ciócserére még akkor is képes, ha 

egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a t{rsalg{sban folyamatosan 

részt vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud 

beszélni a csal{dj{ról és m{s személyekről, életkörülményeiről, 

tanulm{nyairól, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeiről. 

 

Ír{s: Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet vagy mag{njellegű, péld{ul 

köszönőlevelet írni. 
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KER A2 szint tartalmi 

követelményei  
Nyelvtani szerkezetek  

 az ige múlt és jövő idejű alakjai 

 néh{ny rendhagyó ige 

 elölj{rók де?, куди? ir{ny kifejezésére 

 napszakok, s időhat{rozói szerepük 

 a hét napjai időhat{rozói szerepben 

 elölj{rószók időmeghat{roz{sra 

 hat{rozószók időkifejezésre 

 az idő kifejezése коли? kérdésre 

 az időkifejezés (óra, perc) hivatalos form{ja 

 sz{mnevek: sz{zasok, ezresek  

 néh{ny rendhagyó ige 

 a születési d{tum kifejezése 

 az цей (ця, це, ці) mutató névm{s alakjai és haszn{lata 

 a mozg{st jelentő igék  

 tagadószerkezetek 

 igevonzatok  

 folyamatos és befejezett igék 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2. 

 

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 

 Témakörök, szókincs 

 napok, napszakok  

 időbeoszt{s, napirend 

 időbeoszt{s, szabadidő 

 utaz{s, p{lyaudvaron 

 jegyv{lt{s, menetrend,  

 utaz{s közösségi közlekedési eszközökön 

 eligazod{s p{lyaudvarokon 

 bev{s{rl{s az élelmiszerboltban, élelmiszerek 

 ünnepek  

 az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, szok{sok 

 aj{ndékoz{s, jókív{ns{gok 

 megjelenés, öltözködés, ruh{zat, ruhadarabok 

 üdvözlőlapok, gratul{ció, értesítések  

 az ember külseje, testrészek 

 közérzet, orvosn{l 

 betegségek és tüneteik  

 

 
  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 tudakozód{s, inform{ciókérés utaz{si kérdésekben az adott 

nyelv szok{sai szerint 

 képes meghív{st elfogadni/elutasítani 

 szabadidős programok megbeszélése, helyének és idejének 

pontosít{sa  

 pénznemek, az élelmiszerek kicsomagol{sa 

 ismeri az ukr{n ünnepeket és szok{sokat 

 tud rövid köszöntő és jókív{ns{got kifejező üzenetet 

megfogalmazni csal{di ünnepek alkalm{ból  

 ismeri az egészségügyi ell{t{s egységeit (h{ziorvos, 

szakrendelő, kórh{z) 

 képes bolti, {ruh{zi v{s{rl{shoz tan{csot kérni és adni 
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Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 az ige múlt és jövő idejű alakjai 

 néh{ny rendhagyó ige 

 elölj{rók де?, куди? ir{ny kifejezésére 

 napszakok, s időhat{rozói szerepük 

 a hét napjai időhat{rozói szerepben 

 elölj{rószók időmeghat{roz{sra 

 hat{rozószók időkifejezésre 

 az idő kifejezése коли? kérdésre 

 az időkifejezés (óra, perc) hivatalos form{ja 

 sz{mnevek: sz{zasok, ezresek  

2.  Témakörök, szókincs 

 napok, napszakok  

 időbeoszt{s, egy hétköznap napirendje 

 időbeoszt{s, szabadidő 

 utaz{s, p{lyaudvaron 

 jegyv{lt{s, menetrend,  

 utaz{s közösségi közlekedési eszközökön 

 eligazod{s p{lyaudvarokon 

 bev{s{rl{s az élelmiszerboltban, élelmiszerek 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 tudakozód{s, inform{ciókérés utaz{si kérdésekben az adott 

nyelv szok{sai szerint 

 képes meghív{st elfogadni/elutasítani 

 szabadidős programok megbeszélése, helyének és idejének 

pontosít{sa  

 pénznemek, az élelmiszerek kicsomagol{sa 

 

 



12 

 

 

A2.2. modul  

Minimum órasz{m 45  

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 néh{ny rendhagyó ige 

 a születési d{tum kifejezése 

 az цей (ця, це, ці) mutató névm{s alakjai és haszn{lata 

 a mozg{st jelentő igék  

 tagadószerkezetek 

 igevonzatok  

 folyamatos és befejezett igék 

2. Témakörök, szókincs 

 születésnap, ünnepek  

 az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, szok{sok 

 aj{ndékoz{s, jókív{ns{gok 

 megjelenés, öltözködés, ruh{zat, ruhadarabok 

 üdvözlőlapok, gratul{ció, értesítések  

 az ember külseje, testrészek 

 közérzet, orvosn{l 

 betegségek és tüneteik  

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 ismeri az ukr{n ünnepeket és szok{sokat 

 tud rövid köszöntő és jókív{ns{got kifejező üzenetet 

megfogalmazni csal{di ünnepek alkalm{ból  

 ismeri az egészségügyi ell{t{s egységeit (h{ziorvos, 

szakrendelő, kórh{z) 

 képes bolti, {ruh{zi v{s{rl{shoz tan{csot kérni és adni 
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KER B1 szint minim{lis órasz{m 120 maxim{lis órasz{m 180 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

 

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolód{shoz a 

tanulónak sikeresen (minimum 60%) kell teljesítenie az előző modul 

z{róvizsg{j{t és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti 

követelményeivel azonos szintű {ltal{nos nyelvtud{ssal, melyet a képző 

intézmény {ltal össze{llított szintfelmérő sikeres (min. 60%‐os) teljesítésével 

vagy akkredit{lt nyelvvizsga‐bizonyítv{nnyal igazol. 

A képzésre jelentkező abban az esetben is bekapcsolódhat a KER A1.1. 

modultól eltérő modulba, ha a képző intézmény {ltal haszn{lt előzetes 

{ltal{nos szintfelmérő szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő {ltal{nos nyelvtud{ssal rendelkezik. 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott modulj{ba akkor is, 

ha a nyelvtud{s{t m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 6 hónapn{l nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapj{n megírt, m{s képzési program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége 

teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal és az adott modul kimeneti 

követelményeinek megfelelő {ltal{nos nyelvtud{s meglétét igazoló 

dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ akkredit{lt nyelvvizsga-

bizonyítv{ny) igazolja.  

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Megérti a vil{gos, mindennapi beszéd 

lényegét, ha olyan tém{król esik szó, mint a munka, a tanul{s, a szabadidő, 

stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a r{dió- és tévéad{sokból, amelyek 

aktu{lis eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő 

tém{król szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Megérti a főként köznyelven, vagy a munk{j{hoz 

közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Mag{nlevélben 

megérti az események, érzelmek vagy kív{ns{gok leír{s{t. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely 

utaz{s sor{n adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az 

érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi tém{król (pl. csal{d, 

szabadidő, tanul{s, munka, utaz{s, aktu{lis események) folyó t{rsalg{sban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni 

élményekről, eseményekről, {lmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is 

meg tudja magyar{zni, indokolni véleményét és terveit. 

 

Ír{s: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan tém{kban, 

amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és 

benyom{sairól mag{nleveleket tud írni. 
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KER B1szint tartalmi 

követelményei  
Nyelvtani szerkezetek  

 A вміти, могти segédigék  

 az igék múlt ideje 

 az igék felszólító módja 

 igeaspektus: folyamatos és befejezett igék múlt és jövő ideje 

 elölj{rók az ir{nyh{rmass{g kifejezésére 

 személytelen szerkezetek az időj{r{s kifejezésére 

 hely és idő kifejezése elölj{rószókkal  

 a kérdőnévm{sok 

 a gyűjtősz{mnevek 

 a свiй (своя, своя, своє, свої) névm{s haszn{lata 

 visszaható igék és vonzataik 

 a хотіти segédige 

 a melléknév fokoz{sa  

 összehasonlít{s középfokú melléknévvel 
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 Témakörök, szókincs 

 vendégfogad{si szok{sok, kín{l{s form{i 

 étkezés otthon és étteremben 

 étlap, ételek, italok, {rlap 

 időj{r{si jelenségek 

 évszakok – kedvenc időtöltés 

 t{jékozód{s a v{rosban  

 v{rosi tömegközlekedési eszközök és haszn{latuk 

 a t{gabb csal{di kapcsolatok 

 a csal{di élet eseményei (eljegyzés, esküvő) 

 az iskolai elfoglalts{gok 

 az egyes tant{rgyak saj{toss{gai  

 iskolai eredmények 

 iskolatípusok, oktat{si form{k 

 

 
  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 ismeri az ukr{n konyha saj{toss{gait, az ukr{n étkezési 

szok{sokat 

 képes étteremben rendelni  

 képes tan{csot adni éttermi étlapról való v{laszt{s sor{n 

 elboldogul a vendégfogad{s udvarias szok{saiban, ismeri az 

udvarias felszólít{s módjait 

 képes útbaigazítani egy ismeretlent idegen v{rosban való 

t{jékozód{s{ban 

 tud útbaigazít{st kérni 

 telefonetikett ismerete 

 képes a csod{lkoz{s, meglepődés nyelvi kifejezésére 

 képes az egyetértés / egyet nem értés kifejezésére 

 képes érzelmei kifejezésére  

 képes az ukr{n és a magyar életmódkülönbségek 

megfogalmaz{s{ra, leír{s{ra 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-2. 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 A вміти, могти segédigék  

 az igék múlt ideje 

 az igék felszólító módja 

 igeaspektus: folyamatos és befejezett igék múlt és jövő ideje 

 elölj{rók az ir{nyh{rmass{g kifejezésére 

 személytelen szerkezetek az időj{r{s kifejezésére 

 hely és idő kifejezése elölj{rószókkal  

2. Témakörök, szókincs 

 vendégfogad{si szok{sok, kín{l{s form{i 

 étkezés otthon és étteremben 

 étlap, ételek, italok, {rlap 

 időj{r{si jelenségek 

 évszakok – kedvenc időtöltés 

 t{jékozód{s a v{rosban  

 v{rosi tömegközlekedési eszközök és haszn{latuk 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 ismeri az ukr{n konyha saj{toss{gait, az ukr{n étkezési 

szok{sokat 

 képes étteremben rendelni  

 képes tan{csot adni éttermi étlapról való v{laszt{s sor{n 

 elboldogul a vendégfogad{s udvarias szok{saiban, ismeri az 

udvarias felszólít{s módjait 

 képes útbaigazítani egy ismeretlent idegen v{rosban való 

t{jékozód{s{ban 

 tud útbaigazít{st kérni 

 telefonetikett 
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 a kérdőnévm{sok 

 a gyűjtősz{mnevek 

 a свiй (своя, своя, своє, свої) névm{s haszn{lata 

 visszaható igék és vonzataik 

 a хотіти segédige 

 a melléknév fokoz{sa  

 összehasonlít{s középfokú melléknévvel 

2.  Témakörök, szókincs 

 a t{gabb csal{di kapcsolatok 

 a csal{di élet eseményei (eljegyzés, esküvő) 

 az iskolai elfoglalts{gok 

 az egyes tant{rgyak saj{toss{gai  

 iskolai eredmények 

 iskolatípusok, oktat{si form{k 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 képes a csod{lkoz{s, meglepődés nyelvi kifejezésére 

 képes az egyetértés / egyet nem értés kifejezésére 

 képes érzelmei kifejezésére  

 képes az ukr{n és a magyar életmódkülönbségek 

megfogalmaz{s{ra, leír{s{ra  
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KER B2 szint minim{lis órasz{m 240 (+80 OP) maxim{lis órasz{m 280 (+80OP) 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

 

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolód{shoz a 

tanulónak sikeresen (minimum 60%) kell teljesítenie az előző modul 

z{róvizsg{j{t és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti 

követelményeivel azonos szintű {ltal{nos nyelvtud{ssal, melyet a képző 

intézmény {ltal össze{llított szintfelmérő sikeres (min. 60%‐os) teljesítésével 

vagy akkredit{lt nyelvvizsga‐bizonyítv{nnyal igazol. 

A képzésre jelentkező abban az esetben is bekapcsolódhat a KER A1.1. 

modultól eltérő modulba, ha a képző intézmény {ltal haszn{lt előzetes 

{ltal{nos szintfelmérő szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő {ltal{nos nyelvtud{ssal rendelkezik. 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott modulj{ba akkor is, 

ha a nyelvtud{s{t m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 6 hónapn{l nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapj{n megírt, m{s képzési program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége 

teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal és az adott modul kimeneti 

követelményeinek megfelelő {ltal{nos nyelvtud{s meglétét igazoló 

dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ akkredit{lt nyelvvizsga-

bizonyítv{ny) igazolja. 
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KER B2 szint tartalmi 

követelményei  
Nyelvtani szerkezetek  

 folyamatos és befejezett szemléletű igék haszn{lata  

 az egyszerű jövő idő 

 mozg{st jelentő igék igekötővel 

 az igék felszólító módja 

 hat{rozatlan névm{sok 

 hat{rozók haszn{lata  

 az igék feltételes módja 

 tagadó névm{sok, tagad{s 

 a якби kötőszó haszn{lata 

 egyenes és függő beszéd 

 a melléknévi igenevek helye és szerepe az ukr{n nyelvben 

 cselekvő melléknévi igenév képzése 

 szenvedő melléknévi igenevek 

 a szenvedő szerkezet 

 a melléknévi igenevek haszn{lata 

 tő- és sorsz{mnevek alkalmaz{sa 

 a себe visszaható névm{s  

 hat{rozói igenevek  

 mellérendelt összetett mondatok 

 al{rendelt összetett mondatok 

 vonatkozó névm{sok 

 névm{sok rendszerezése 

 vonzatos igék (eszközhat{rozó eset) 
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 Témakörök és szókincs 

 v{s{rl{si szok{sok 

 v{s{rl{s – ön{lló gazd{lkod{s a pénzzel – kereset 

 utaz{s, útitervek, nyaral{si szok{sok 

 szabadidő eltöltésének tartalmas form{i  

 emberi kapcsolatok  

 külső és belső tulajdons{gok 

 lelki{llapot, érzelmek  

 t{rsas kapcsolatok (keresése) 

 egészséges életmód 

 az orvosn{l – betegségek– gyógyít{suk 

 a munkahelykeresés form{i 

 divatos szakm{k és foglalkoz{sok 

 munkav{llal{s, {ll{sinterjúk 

 közlekedési lehetőségek a v{rosban 

 v{rosi intézmények,  

 lakóhelyek 

 helyes életmód – sport 

 szabadidős sport és szórakoz{s 

 élvonalbeli sportolók 

 a vidéki életforma és előnyei  

 természeti szépségek, természeti jelenségek 

 h{zi{llatok 

 természetvédelem 

 munkalehetőségek vidéken 

 Szabadidős elfoglalts{gok  

 a kultur{lis rendezvények v{lasztéka 

 vélemények könyvekről, filmekről 

 szính{zl{togat{s, ki{llít{sok, koncertek  

 a média szerepe mindennapjainkban 

 a tudom{ny és a fejlődés kapcsolata 

 a tudom{nyos fejlődés pozitív és negatív hat{sai 

 az okostelefon forradalma a mindennapokban  
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Ukrajna legnépszerűbb turisztikai célpontjai 

 utaz{si programok aj{nl{sa, indokl{ssal  

 képes érzelmek, öröm, b{nat, indulatok kifejezésére 

 képes összefüggő történet olvas{s ut{ni elmesélésére 

 képes óhaj, sz{ndék indokl{s{ra 

 tud érvelni, tan{csot adni, döntéseit megmagyar{zni 

 képes érvelni az egészséges életmód és a sport életmódjavító 

szerepe mellett  

 képes tan{csot adni életmóddal kapcsolatos kérdésekben 

 képes a p{lyav{laszt{s sor{n érveit megfogalmazni  

 lakóhely megv{laszt{sa kapcs{n érvelni képes  

 képes reklam{ciós levél megfogalmaz{s{ra 

 munkahelyi körülmények bemutat{sa, megvitat{sa 

 lehetőség és valószínűség kifejezése 

 munkav{llal{s p{ly{zataihoz szükséges iratok elkészítése (CV, 

motiv{ciós levél)  

 besz{moló készítése kultur{lis eseményekről  

 t{jékoztató, magyar{zó, érvelő esszé össze{llít{sa a média 

szerepéről 

 érzelmek: meggyőzés, r{beszélés, sz{ndék, panasz, sérelem 

kifejezése szóban és ír{sban 

 a hivatalos ügyintézés ír{sbeli és szóbeli kommunik{ciós 

eszközeinek ismerete, haszn{lata 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-4 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 70 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 folyamatos és befejezett szemléletű igék haszn{lata  

 az egyszerű jövő idő 

 mozg{st jelentő igék igekötővel 

 az igék felszólító módja 

 hat{rozatlan névm{sok 

 hat{rozók haszn{lata  

2.  Témakörök és szókincs 

 v{s{rl{si szok{sok 

 v{s{rl{s – ön{lló gazd{lkod{s a pénzzel – kereset 

 utaz{s, útitervek, nyaral{si szok{sok 

 szabadidő eltöltésének tartalmas form{i  

 emberi kapcsolatok  

 külső és belső tulajdons{gok 

 lelki{llapot, érzelmek  

 t{rsas kapcsolatok (keresése) 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Ukrajna legnépszerűbb turisztikai célpontjai 

 utaz{si programok aj{nl{sa, indokl{ssal  

 képes érzelmek, öröm, b{nat, indulatok kifejezésére 

 képes összefüggő történet olvas{s ut{ni elmesélésére 

 képes óhaj, sz{ndék indokl{s{ra 

 tud érvelni, tan{csot adni, döntéseit megmagyar{zni 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 70 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 az igék feltételes módja 

 tagadó névm{sok, tagad{s 

 a якби kötőszó haszn{lata 

 egyenes és függő beszéd 

2.  Témakörök és szókincs 

 egészséges életmód 

 az orvosn{l – betegségek– gyógyít{suk 

 a munkahelykeresés form{i 

 divatos szakm{k és foglalkoz{sok 

 {ll{sinterjúk 

 közlekedési lehetőségek a v{rosban 

 v{rosi intézmények, 

  lakóhelyek 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 képes érvelni az egészséges életmód mellett  

 képes a p{lyav{laszt{s sor{n érveit megfogalmazni  

 a v{rosi közlekedés helyes haszn{lata 

 lakóhely megv{laszt{sa – a közlekedés nehézségei  

 képes reklam{ciós levél megfogalmaz{s{ra 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 70 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 a melléknévi igenevek helye és szerepe az ukr{n nyelvben 

 cselekvő melléknévi igenév képzése 

 szenvedő melléknévi igenevek 

 a szenvedő szerkezet 

 a melléknévi igenevek haszn{lata 

 tő- és sorsz{mnevek alkalmaz{sa 

 a себe visszaható névm{s  

2.  Témakörök és szókincs 

 helyes életmód – sport 

 szabadidős sport és szórakoz{s 

 élvonalbeli sportolók 

 a vidéki életforma és előnyei  

 természeti szépségek, természeti jelenségek 

 környezetünk, természetvédelem 

 h{zi{llatok 

 munkalehetőségek vidéken 

 munkav{llal{s (CV motiv{ciós levél ír{sa) 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 a sport életmódjavító szerepe 

 tan{csad{s életmóddal kapcsolatos kérdésekben 

 munkahelyi körülmények bemutat{sa, megvitat{sa 

 lehetőség és valószínűség kifejezése 

 munkav{llal{s p{ly{zataihoz szükséges iratok elkészítése (CV, 

motiv{ciós levél)  
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 70 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek  

 hat{rozói igenevek  

 mellérendelt összetett mondatok 

 al{rendelt összetett mondatok 

 vonatkozó névm{sok 

 névm{sok rendszerezése 

 vonzatos igék (eszközhat{rozó eset) 

2.  Témakörök és szókincs 

 Szabadidős elfoglalts{gok  

 a kultur{lis rendezvények v{lasztéka 

 vélemények könyvekről, filmekről 

 szính{zl{togat{s, ki{llít{sok, koncertek  

 a média szerepe mindennapjainkban 

 a tudom{ny és a fejlődés kapcsolata 

 a tudom{nyos fejlődés pozitív és negatív hat{sai 

 az okostelefon forradalma a mindennapokban  

 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 besz{moló készítése kultur{lis eseményekről  

 t{jékoztató, magyar{zó, érvelő esszé össze{llít{sa a média, a 

tudom{ny, a modern technológia szerepéről 

 érzelmek: meggyőzés, r{beszélés, sz{ndék, panasz, sérelem 

kifejezése szóban és ír{sban 

 a hivatalos ügyintézés ír{sbeli és szóbeli kommunik{ciós 

eszközeinek ismerete, haszn{lata 

 

 

 

 

 



26 

 

 

KER B2 - OP 1 modul KER B2 szintű ukr{n középfokú nyelvvizsga ír{sbeli részére felkészítő 

kurzus 

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények: 

Nyelvtani ismeretek 

 A KER A1/1–2, a KER A2/1–2, a KER B1/1–2 és a KER B2/1–4 

követelményei: 

 A kor{bban tanultak ismétlése, az elsaj{tított nyelvtani struktúr{k 

haszn{lat{nak tökéletesítése, automatiz{l{sa. 

Témakörök és szókincs 

 A KER A1/1–2, a KER A2/1–2, a KER B1/1–2 és a KER B2/1–4 

követelményei. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 A KER A1/1–2, a KER A2/1–2, a KER B1/1–2 és a KER B2/1–4 

követelményei. 

 

Valamint a vizsgarutin megszerzése érdekében: 

 az adott {ltal{nos nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése, 

 a nyelvvizsg{n előforduló ír{sbeli feladattípusok gyakorl{sa 

mintafeladatsor(ok) megold{sa {ltal, 

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hi{nyoss{gok pótl{sa, a nyelvhelyességi hib{k 

korrig{l{sa, 

 ír{sbeli próbavizsga teljesítése 

 

 

 

KER B2 - OP 2 modul KER B2 szintű ukr{n középfokú nyelvvizsga szóbeli részére felkészítő 

kurzus 

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 40 
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Tartalmi 

követelmények: 

Nyelvtani ismeretek 

 A KER A1/1–2, a KER A2/1–2, a KER B1/1–2 és a KER B2/1–4 

követelményei: 

 A kor{bban tanultak ismétlése, az elsaj{tított nyelvtani struktúr{k 

haszn{lat{nak tökéletesítése, automatiz{l{sa. 

Témakörök és szókincs 

 A KER A1/1–2, a KER A2/1–2, a KER B1/1–2 és a KER B2/1–4 

követelményei. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 A KER A1/1–2, a KER A2/1–2, a KER B1/1–2 és a KER B2/1–4 

 követelményei. 

 

Valamint a vizsgarutin megszerzése érdekében: 

 az adott {ltal{nos nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése, 

 a nyelvvizsg{n előforduló szóbeli feladatok gyakorl{sa 

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hi{nyoss{gok pótl{sa, a nyelvhelyességi hib{k 

korrig{l{sa, 

 szóbeli próbavizsga teljesítése 
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KER C1 szint minim{lis órasz{m 240 maxim{lis órasz{m 360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

 

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolód{shoz a 

tanulónak sikeresen (minimum 60%) kell teljesítenie az előző modul 

z{róvizsg{j{t és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti 

követelményeivel azonos szintű {ltal{nos nyelvtud{ssal, melyet a képző 

intézmény {ltal össze{llított szintfelmérő sikeres (min. 60%‐os) teljesítésével 

vagy akkredit{lt nyelvvizsga‐bizonyítv{nnyal igazol. 

A képzésre jelentkező abban az esetben is bekapcsolódhat a KER A1.1. 

modultól eltérő modulba, ha a képző intézmény {ltal haszn{lt előzetes 

{ltal{nos szintfelmérő szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő {ltal{nos nyelvtud{ssal rendelkezik. 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott modulj{ba akkor is, 

ha a nyelvtud{s{t m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 6 hónapn{l nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapj{n megírt, m{s képzési program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége 

teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal és az adott modul kimeneti 

követelményeinek megfelelő {ltal{nos nyelvtud{s meglétét igazoló 

dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ akkredit{lt nyelvvizsga-

bizonyítv{ny) igazolja. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Még a nem vil{gosan szerkesztett és 

rejtett jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül 

érti meg a tévéműsorokat és a filmeket. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 

szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket 

és a hosszú műszaki leír{sokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak 

szakterületéhez. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki mag{t, ritk{n 

keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan 

haszn{lja a különböző t{rsadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, 

véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozz{szól{sait a beszélőt{rsakéhoz 

tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Vil{gosan és részletesen tud leírni bonyolult 

dolgokat úgy, hogy m{s kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket 

részletez, és mondanivalój{t megfelelően fejezi be. 

 

Ír{s: Képes arra, hogy {ll{spontj{t vil{gos, jól szerkesztett szövegben 

fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, besz{molóban úgy tud összetett 

tém{król írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílus{t az 

olvasóhoz tudja igazítani. 
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KER C1 szint tartalmi 

követelményei  
Nyelvtani szerkezetek  

 Szóképzés rendszerezése: Produktív főnév‐, melléknév‐ és 

igeképzők. Jelentésük, haszn{latuk. 

 Vonzatos igék, főnevek, melléknevek rendszerezése 

 Frazeológiai egységek az ukr{n nyelvben. 

 Többszörösen összetett birtokos szerkezet haszn{lat{nak 

rendszerezése. 

 Személytelen fogalmaz{s – szenvedő szerkezetek haszn{lata, ezek 

stilisztikai értéke. 

 Prefixumok haszn{lata a mozg{st jelentő igékkel (rendszerező 

gyakorl{s). 

 Igeaspektus (rendszerező gyakorl{s). 

 Ukr{n mondat: kohézió és tagol{s. 

 Segédszavak haszn{lata, kötőszók. 

 Összetett mondat rendszerező ismétlése  

 A nyelv stílusrétegeire jellemző mondatszerkezetek. 

 A hivatalos stílus nyelvtani jellegzetességei. 
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 Témakörök és szókincs 

 Gender kérdéskör. V{ltozóban levő férfi‐női szerepek a 

XXI. sz{zadban. Nemi sztereotípi{k a nevelésben. 

 Időbeoszt{s, az időhöz való viszonyul{s különböző kultúr{kban. 

 Rekl{mok a különböző médiumokban. 

 Kultúr{k közötti p{rbeszéd. Kölcsönös megértés.  

 Európai sztereotípi{k az ukr{n kultúr{ról.  

 Kultúr{k tal{lkoz{sa. 

 Mindennapi szok{saink. K{ros szok{sok, függőség. 

 Lak{sproblém{k, hitel, a lakoss{g eladósod{sa. 

 Az ukr{n t{rsalg{s: szok{sos beszédtém{k, megszólít{s, bók. 

 Élelmiszeripar – élelmiszerek a futószalagon. 

 Génmanipul{lt élelmiszerek. 

 Egészséges életmód. Életvitelünk buktatói (étkezés, mozg{s, 

stressz).  

 Mit gondolnak egészségesnek különböző kultúr{kban? 

 Mag{ny. Szingli életmód. 

 Childfree mozgalom. 

 Pletyka, szóbeszéd. Miért pletyk{lunk? 

 Gesztusok és mimika, testbeszéd különböző kultúr{kban. 

  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Ukr{n nemzeti hagyom{nyok, népszok{sok. 

 Esszé az ukr{n kultúr{val kapcsolatos sztereotípi{król. 

 Rekl{m az ukr{n tévécsatorn{kon. 

 Érvelő esszé vagy vita (pl. gyógyszerrekl{mok hat{s{ról, 

gyermekkorú célközönségnek sz{nt rekl{mok hat{s{ról). 

 Esszé az időhöz való viszonyul{sról különböző kultúr{kban.  

 Népszerűség-média 

 Híres ukr{n egyéniségek, ukr{n sz{rmaz{sú Nobel‐díjasok. 

 Érvelő esszé (pl. gyerekek és az internet, internetfüggőség stb. 

témakörben). 

 A siker receptje – adjunk tan{csot, hogyan legyen valaki sikeresebb 

az életben. 

 Viselkedés etiketthez fűződő tudnivalók. 

 Esszéír{s (pl. k{ros szok{sok, függőség témakörben). 

 Banki papírok kitöltése hitel felvételhez.  

 Szerződés értelmezése. 

 Esszé (pl. az egyén elmag{nyosod{sa t{rsadalmunkban 

témakörben). 

 Érvelő esszé (pl. szingli életmód témakörben). 

 Ukr{n gesztusbeszéddel kapcsolatos tudnivalók. 

 Nyelvi tabuk. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-4 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek 

 Szóképzés: Produktív főnév‐, melléknév‐ és igeképzők. 

 Jelentésük, haszn{latuk. 

 Vonzatos igék, főnevek, melléknevek. (rendszerező ismétlés) 

 Frazeológiai egységek az ukr{n nyelvben 

2. Témakörök és szókincs 

 Gender kérdéskör. V{ltozóban levő férfi‐női szerepek a 

XXI. sz{zadban. Nemi sztereotípi{k a nevelésben. 

 Időbeoszt{s, az időhöz való viszonyul{s a különböző kultúr{kban. 

 Rekl{mok a különböző médiumokban. 

 Kultúr{k közötti p{rbeszéd. Kölcsönös megértés.  

 Európai sztereotípi{k az ukr{n kultúr{ról.  

 Kultúr{k tal{lkoz{sa. 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Ukr{n nemzeti hagyom{nyok, népszok{sok. 

 Esszé az ukr{n kultúr{val kapcsolatos sztereotípi{król. 

 Rekl{m az ukr{n tévécsatorn{kon. 

 Érvelő esszé vagy vita (pl. gyógyszerrekl{mok hat{s{ról, 

gyermekkorú célközönségnek sz{nt rekl{mok hat{s{ról). 

 Esszé az időhöz való viszonyul{sról különböző kultúr{kban.  
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 Többszörösen összetett birtokos szerkezet haszn{lat{nak 

rendszerező ismétlése 

 Személytelen fogalmaz{s – szenvedő szerkezetek haszn{lata, ezek 

stilisztikai értéke. 

2. Témakörök és szókincs 

 Népszerűség, hírességek 

  A média szerepe a viselkedési mint{k kialakít{s{ban 

 Tudom{ny és ismertség 

 Az egyéni siker receptjei 

 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Híres ukr{n egyéniségek, ukr{n sz{rmaz{sú Nobel‐díjasok. 

 Érvelő esszé (pl. gyerekek és az internet, internetfüggőség stb. 

témakörben). 

 A siker receptje – adjunk tan{csot, hogyan legyen valaki sikeresebb 

az életben! 

 Viselkedés etiketthez fűződő tudnivalók. 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1.  Nyelvtani szerkezetek 

 Igeaspektus (rendszerező gyakorl{s). 

 Ukr{n mondat. Kohézió és tagol{s. 

 Segédszavak haszn{lata, kötőszók. 

 Összetett mondat. 

2.  Témakörök és szókincs 

 Mindennapi szok{saink. K{ros szok{sok, függőség. 

 Lak{sproblém{k, hitel, a lakoss{g eladósod{sa. 

 Az ukr{n t{rsalg{s: szok{sos beszédtém{k, megszólít{s, bók. 

 Élelmiszeripar – élelmiszerek a futószalagon. 

 Génmanipul{lt élelmiszerek. 

3.  Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Esszéír{s (pl. k{ros szok{sok, függőség témakörben). 

 Banki papírok kitöltése hitel felvételhez.  

 Szerződés értelmezése. 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek  

 A nyelv stílusrétegeire jellemző mondatszerkezetek. 

 A hivatalos stílus nyelvtani jellegzetességei. 

2. Témakörök és szókincs 

 Egészséges életmód. Életvitelünk buktatói (étkezés, mozg{s, 

stressz).  

 Mit gondolnak egészségesnek különböző kultúr{kban? 

 Mag{ny. Miért v{lasztja valaki a szingli életmódot? 

 Childfree mozgalom. 

 Pletyka, szóbeszéd. Miért pletyk{lunk? 

 Gesztusok és mimika, testbeszéd különböző kultúr{kban. 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Esszé (pl. ’az egyén elmag{nyosod{sa t{rsadalmunkban’ 

témakörben). 

 Érvelő esszé (pl. szingli életmód témakörben). 

 Ukr{n gesztusbeszéddel kapcsolatos tudnivalók. 

 Nyelvi tabuk. 
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KER C2 szint minim{lis órasz{m 180 maxim{lis órasz{m 270 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

 

A KER A1.1. modultól eltérő modulba történő bekapcsolód{shoz a 

tanulónak sikeresen (minimum 60%) kell teljesítenie az előző modul 

z{róvizsg{j{t és rendelkeznie kell az adott modul kimeneti 

követelményeivel azonos szintű {ltal{nos nyelvtud{ssal, melyet a képző 

intézmény {ltal össze{llított szintfelmérő sikeres (min. 60%‐os) teljesítésével 

vagy akkredit{lt nyelvvizsga‐bizonyítv{nnyal igazol. 

A képzésre jelentkező abban az esetben is bekapcsolódhat a KER A1.1. 

modultól eltérő modulba, ha a képző intézmény {ltal haszn{lt előzetes 

{ltal{nos szintfelmérő szerint az adott modult megelőző modul 

követelményének megfelelő {ltal{nos nyelvtud{ssal rendelkezik. 

A képzésre jelentkező bekapcsolódhat a képzés adott modulj{ba akkor is, 

ha a nyelvtud{s{t m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 6 hónapn{l nem 

régebbi, azonos programkövetelmény alapj{n megírt, m{s képzési program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulja vagy tananyagegysége 

teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal és az adott modul kimeneti 

követelményeinek megfelelő {ltal{nos nyelvtud{s meglétét igazoló 

dokumentummal (sikeres szintfelmérő/ akkredit{lt nyelvvizsga-

bizonyítv{ny) igazolja. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Minden nehézség nélkül megérti az 

élőben hallott, médi{n keresztül sug{rzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha 

van ideje megszokni az akcentust. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Könnyedén elolvas b{rmilyen tartalmú vagy 

form{jú elvont, bonyolult szöveget, péld{ul kézikönyvet, szakcikket, 

irodalmi művet. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Könnyedén részt tud venni b{rmilyen t{rsalg{sban, 

vit{ban; nagy biztons{ggal alkalmazza a saj{tos kifejezéseket és a 

különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan beszél, ügyelve 

az {rnyalatok finom kifejezésére is. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza 

{t a mondandój{t, hogy az szinte fel sem tűnik. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Vil{gosan és folyamatosan, stílus{t a 

helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki b{rmit, előad{s{t logikusan szerkeszti 

meg; segíti a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 

megjegyezze. 

 

Ír{s: Tud vil{gos, gördülékeny, a körülményekhez stílus{ban illeszkedő 

szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, besz{molót és 

cikket, amelynek jó tagol{sa segíti az olvasót abban, hogy a lényeges 

pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi 

műveket, tud róluk kritikai elemzést írni. 
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KER C2 szint tartalmi 

követelményei  
Nyelvtani szerkezetek  

 

 A C1 szintig elsaj{tított nyelvtani szerkezetek haszn{lata, 

elmélyítése, finomít{sa a feldolgozandó nyelvi produktumban 

felmerülő problém{k kapcs{n.   

 Stílusvari{ciók és stíluselemek elemzése konkrét szövegek alapj{n. 

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok. 
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 Témakörök, szókincs 

 Szemelvények Ukrajna történetéből. 

 Filmkultúra. 

 Szerelem és h{zass{g – a múlt és a jelen. 

 Az üzletek „fogs{g{ban”. V{s{rl{si függőség. 

 Fogyasztói t{rsadalom. 

 M{ss{g elfogad{sa. 

 Region{lis t{jegységek. 

 Tudom{ny és technika. A modern kor vívm{nyai. 

 Környezetpolitika. Glob{lis ökológiai problém{k. 

 Gyermeknevelés. Tehetség – {tok vagy {ld{s? Hogy kezeljük a 

tehetséges gyereket? Hogyan neveljük ön{llós{gra a 

gyermekünket? 

 Szemelvények az ukr{n irodalomból. 

 Szemelvények az ukr{n képzőművészetből. 

 Digit{lis korszak, új médiumok. 

 Etikai kérdések, értékv{lt{s, értékv{laszt{s. 

 T{rsadalmi problém{k. 

 

 

 Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 Ukr{n filmművészet fontosabb {llom{sai, jelentős alakjai. 

 Etnikai problém{k Magyarorsz{gon és Ukrajn{ban. 

 Érvelő esszé ír{sa (pl. génmanipul{lt élelmiszerek ellen és mellett). 

 Esszé ír{sa (pl. a fogyasztó t{rsadalom vissz{ss{gai témakörben). 

 Vita (pl. egyneműek közötti h{zass{gkötés, 

gyermekv{llal{s/örökbefogad{s, etnikai kissebségekkel 

kapcsolatban vagy eutan{zia témakörben).  

 Ukrajna földrajza, közigazgat{sa. 

 Ukrajna területén élő népek. 

 Ukr{n feltal{lók. 

 Esszéír{s (pl. gyermeknevelés témakörben, hagyom{nyos vagy 

modern nevelési módszerek). 

 Vita (pl. szabad nevelés szemben a szigorú kontrollal). 

 Irónia. 

 Ukr{n irodalmi művek olvas{sa. 

 Rejtett jelentés a szövegben. Szóképek. 

 Esszéír{s (pl. mélyszegénység, okok és kiút). 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-3 

 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A C1 szintig elsaj{tított nyelvtani szerkezetek haszn{lata, 

elmélyítése, finomít{sa a feldolgozandó nyelvi produktumban 

felmerülő problém{k kapcs{n.   

 Stílusvari{ciók és stíluselemek elemzése konkrét szövegek alapj{n. 

2. Témakörök és szókincs 

 Szemelvények Ukrajna történetéből. 

 Filmkultúra. 

 Szerelem és h{zass{g – a múlt és a jelen. 

 Az üzletek „fogs{g{ban”. V{s{rl{si függőség. 

 Fogyasztói t{rsadalom. 

 M{ss{g elfogad{sa. 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Ukr{n filmek megtekintése. 

 Etnikai problém{k Magyarorsz{gon és Ukrajn{ban. 

 Érvelő esszé ír{sa (pl. génmanipul{lt élelmiszerek ellen és mellett). 

 Esszé ír{sa (pl. a fogyasztó t{rsadalom vissz{ss{gai témakörben). 

 Vita (pl. egyneműek közötti h{zass{gkötés, 

gyermekv{llal{s/örökbefogad{s, etnikai kissebségekkel 

kapcsolatban vagy eutan{zia témakörben). 
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C2.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A C1 szintig elsaj{tított nyelvtani szerkezetek haszn{lata, 

elmélyítése, finomít{sa a feldolgozandó nyelvi produktumban 

felmerülő problém{k kapcs{n.   

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok. 

2.    Témakörök és szókincs 

 Region{lis t{jegységek. 

 Tudom{ny és technika. A modern kor vívm{nyai. 

 Környezetpolitika. Glob{lis ökológiai problém{k. 

 Gyermeknevelés. Tehetség – {tok vagy {ld{s? Hogy kezeljük a 

tehetséges gyereket? Hogyan neveljük ön{llós{gra a 

gyermekünket? 

3.    Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Ukrajna földrajza, közigazgat{sa. 

 Ukrajna területén élő népek. 

 Ukr{n feltal{lók. 

 Esszéír{s (pl. gyermeknevelés témakörben, hagyom{nyos vagy 

modern nevelési módszerek). 

 Vita (pl. szabad nevelés szemben a szigorú kontrollal). 

 Irónia. 
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C2.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 A C1 szintig elsaj{tított nyelvtani szerkezetek haszn{lata, 

elmélyítése, finomít{sa a feldolgozandó nyelvi produktumban 

felmerülő problém{k kapcs{n.   

2. Témakörök és szókincs 

 Szemelvények az ukr{n irodalomból. 

 Szemelvények az ukr{n képzőművészetből. 

 Digit{lis korszak, új médiumok. 

 Etikai kérdések, értékv{lt{s, értékv{laszt{s. 

 T{rsadalmi problém{k. 

3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 Ukr{n irodalmi művek olvas{sa. 

 Rejtett jelentés a szövegben. Szóképek. 

 Esszéír{s (pl. mélyszegénység, okok és kiút). 

 

 

 

 


