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Olasz C2 1 1 120 

nyelvi programkövetelmény 

 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  
Szegedi Tudom{nyegyetem Idegennyelvi Kommunik{ciós 

Intézet 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése Olasz nyelv 

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 

 
960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP  

Maxim{lis órasz{m 

 
1440 óra vagy 1260 óra + 180 óra OP 

Tanúsítv{ny kiad{s{nak feltétele 

A modulzáró vizsga sikeres teljesítése. Sikeres záróvizsgának tekintendő a legalább 
60%-os eredménnyel zárt vizsga. Minősítése: "Megfelelt" vagy "Nem megfelelt". 
A tanúsítvány kiadásának további feltétele, hogy a résztvevő a képzési programban 
meghatározott, adott modulhoz rendelt óraszám  80 %-án jelen legyen és jelenlétét a 
jelenléti ív aláírásával igazolja. 
 

Igazol{s kiad{s{nak feltétele 
A résztvevő kérésére kiállítható akkor, ha a képzési programban meghatározott, adott 
modulhoz rendelt óraszám 80%-án részt vett. 
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A programkövetelmény modulszerkezete  

 

Jogszabály-hely, amely az alábbi adatokat meghatározza: 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 19. § (3) bekezdés 
Jelen programkövetelmény a 
16/2014 (IV. 4.) NGM rendelet, 2. § (1) bekezdés által meghatározott szintenkénti lehetséges modulszámokat tartalmazza. 
 
Azokon a KER-szinteken, amelyeken államilag vagy nemzetközileg elismert nyelvvizsga tehető, alternatív modulszerkezet-azonosítók 
találhatók. A „OP” kiegészítő megjelölés arra utal, hogy a nyelvi programkövetelmény javaslat benyújtója nyelvvizsgára felkészítő 
tananyag-egységeket (modulokat) dolgozott ki az adott szinten. 
 
 

Modulok lehetséges sz{ma és lehetséges modulszerkezet-azonosítók KER szintenként 

KER A1  A KER szint bont{sa minimum 2 – maximum 4 

 KER A1 / 1-2 

 KER A1 / 1-3 

KER A2  A KER szint bont{sa minimum 2 – maximum 4 

 KER A2 / 1-2 vagy KER A2 / 1-2 + KER A2 OP 

 KER A2 / 1-3 vagy KER A2 / 1-3 + KER A2 OP 

KER B1  A KER szint bont{sa minimum 2 – maximum 4 

 KER B1 / 1-2 vagy KER B1 / 1-2 + KER B1 OP 

 KER B1 / 1-3 vagy KER B1 / 1-3 + KER B1 OP 

 KER B1 / 1-4 vagy KER B1 / 1-4 + KER B1 OP 

KER B2  A KER szint bont{sa minimum 4 – maximum 8 

 KER B2 / 1-4 vagy KER B2 / 1-4 + KER B2 OP 

 KER B2 / 1-5 vagy KER B2 / 1-5 + KER B2 OP 

 KER B2 / 1-6 vagy KER B2 / 1-6 + KER B2 OP 

 KER B2 / 1-7 vagy KER B2 / 1-7 + KER B2 OP 

 KER B2 / 1-8 vagy KER B2 / 1-8 + KER B2 OP 

KER C1  A KER szint bont{sa minimum 4 – maximum 8 

 KER C1 / 1-4 vagy KER C1 / 1-4 + KER C1 OP 

 KER C1 / 1-5 vagy KER C1 / 1-5 + KER C1 OP 

 KER C1 / 1-6 vagy KER C1 / 1-6 + KER C1 OP 

 KER C1 / 1-7 vagy KER C1 / 1-7 + KER C1 OP 

 KER C1 / 1-8 vagy KER C1 / 1-8 + KER C1 OP 

KER C2  A KER szint bont{sa minimum 3 – maximum 6 

 KER C2 / 1-3  

 KER C2 / 1-4  

 KER C2 / 1-5  

 KER C2 / 1-6  

 



3 

 

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 

A KER A1 szint 1. modulj{hoz való csatlakoz{shoz nem tartozik semmilyen 

bemeneti kompetencia. A szint tov{bbi moduljaihoz a kor{bbi modulok kimeneti 

követelményével megegyező szintű nyelvtud{s szükséges. A belépéshez szükséges 

nyelvi szint ismeretét a résztvevő a kor{bbi modulok elvégzéséről szóló 

tanúsítv{nnyal igazolja vagy az előzetes tud{sfelmérésen az adott modul bemeneti 

követelményeinek teljesítésével. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Megérti a személyére, a 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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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 {bécé 

 kiejtési szab{lyok 

 hat{rozott és hat{rozatlan névelők 

 a főnév, melléknév egyes és többes sz{ma 

 a főnév-melléknév egyeztetése 

 személyes névm{sok alany esete 

 essere, avere, igék jelen idejű ragoz{sa 

 esserci 

 a tagadó mondat bevezetése 

 sorsz{mnevek 

 aci helyhat{rozói névm{s 

 a kérdő névm{s bevezetése 

 az igék jelen idejű szab{lyos ragoz{sa 

 az egyszerű mondat szórendje 

 rendhagyó igék jelen idejű ragoz{s{nak bevezetése 

 a piacere ige bevezetése 

 a visszaható igék bevezetése 

 az elölj{rószók bevezetése és gyakorl{sa 

 a mutató névm{s bevezetése 

 az időhat{rozók bevezetése (pl. gyakoris{got kifejező 

időhat{rozók) 

 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 A csal{dtagok bemutat{sa 

 Személyi adatok  

 Néh{ny nemzetiség, alapszínek 

 A tő- és sorsz{mnevek  

 Az idő kifejezése: napok, hónapok, évszakok, d{tum, óra 

 Rendelés b{rban, étteremben 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az otthon: néh{ny alapvető bútor, t{rgy a lak{sban 

 Alapvető napi tevékenységek 

 Néh{ny szabadidős tevékenység 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

A résztvevő képes: 

 üdvözölni, elköszönni 

 bemutatkozni 

 közölni személyes adatait (pl. telefonsz{m, sz{rmaz{s, lakcím, 

életkor)  

 

  m{sokat egyszerű szavakkal bemutatni 

 nyelvtud{s{ról inform{ciót adni és érdeklődni m{sokéról 

 rendelni (pl. b{rban vagy étteremben), sz{ml{t kérni, {rakról 

érdeklődni 

 egyszerű módon köszönetet mondani 

 alapvető kív{ns{gait kifejezni 

 egyszerű módon kérését kifejezni 

 bocs{natot kérni 

 szabadidős tevékenységeiről egyszerű szavakkal beszélni 

 kifejezni egyetértését, egyet nem értését valamely dologgal 

kapcsolatosan 

 megkérdezni és megmondani a pontos időt 

 megindokolni a v{laszt{s{t valamely döntésével kapcsolatosan 

 kifejezni tetszését, nem tetszését valamely dologgal kapcsolatosan 

 sz{ll{st foglalni, szob{t kivenni  

 sz{ll{srendelését szóban és ír{sban megerősíteni 

 bemutatni egy szoba berendezését 

 érdeklődni egy szoba, lak{s berendezéséről, felszereltségéről 

 egyszerű szavakkal leírni közvetlen lakóhelyét 

 nyitva tart{sról érdeklődni 

 rövid szöveget (pl. képeslapot) írni bar{tj{nak 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 

 Az olasz személynevek 

 Az olasz üdvözlési szok{sok 

 A hivatalos pénznem Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője 
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Lehetséges modulszerkezetek KER A1 szinten: 

Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2  

 

A1.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Témakörök és szókincs 

 A csal{dtagok bemutat{sa 

 Személyi adatok  

 Néh{ny nemzetiség, alapszínek 

 A tő- és sorsz{mnevek  

 Az idő kifejezése: napok, hónapok, évszakok, d{tum, óra 

 

Nyelvtani ismeretek 

 {bécé 

 kiejtési szab{lyok 

 a hat{rozott névelők egyes és többessz{ma 

 a személyes névm{s alany esete 

 essere, avere, stare igék jelen idejű ragoz{sa 

 a szab{lyos ragoz{sú igék kijelentő mód jelen idejű ragoz{s{nak 

bevezetése (pl. -are végű igék) 

 a melléknév egyes sz{mú alakjai 
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  néh{ny kérdő névm{s bevezetése (pl. come?, chi?, di dove?, quanti?) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak bevezetése (pl. a, di, in) helyhat{rozói 

értelemben 

 a visszaható igék bevezetése 

 a tagadó mondat bevezetése (no, non tagadószók haszn{lata) 

 néh{ny rendhagyó ragoz{sú kijelentő mód jelen idejű ige ragoz{sa 

(pl. fare) 

 a hat{rozatlan névelő bevezetése (egyes sz{m) 

 a főnév neme, egyes és többes sz{mú alakjai  

 néh{ny rendhagyó főnév egyes és többes sz{ma (pl. idegen eredetű 

főnevek, -ista végű főnevek, stb.) 

 a mutató névm{s bevezetése 

 a kijelentő mód jelen idejű igék ragoz{s{nak folytat{sa (pl. -isc-es 

igék) 

 

Kommunik{ciós ismeretek 

A résztvevő képes 

 üdvözölni, elköszönni 

 bemutatkozni 

 közölni személyes adatait (pl. telefonsz{m, sz{rmaz{s, lakcím, 

életkor, munkahely)  

 m{sokat egyszerű szavakkal bemutatni 

 nyelvtud{s{ról inform{ciót adni és érdeklődni m{sokéról 

 rendelni (pl. b{rban vagy étteremben), sz{ml{t kérni, {rakról 

érdeklődni 

 alapvető kív{ns{gait kifejezni 

 egyszerű módon köszönetet mondani 

 egyszerű módon kérését kifejezni 

 bocs{natot kérni 

 

Témakörök és szókincs 

 A csal{dtagok bemutat{sa 

 Személyi adatok  

 Néh{ny nemzetiség, alapszínek 

 A tő- és sorsz{mnevek  

 Az idő kifejezése: napok, hónapok, évszakok, d{tum, óra 

 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz személynevek 

 Az olasz üdvözlési szok{sok 
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A1.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Témakörök és szókincs 

 A csal{dtagok bemutat{sa 

 Személyi adatok  

 Néh{ny nemzetiség, alapszínek 

 A tő- és sorsz{mnevek  

 Az idő kifejezése: napok, hónapok, évszakok, d{tum, óra 

 

Nyelvtani ismeretek 

 az elölj{rószók tov{bbi vizsg{lata: a névelős elölj{rószók bevezetése 

és gyakorl{sa  

 a kérdőszók tov{bbi t{rgyal{sa (pl. perché) 

 apiacere ige egyes alakjainak haszn{lata (pl. mi piace, ti piace) 

 esserci 

 a rendhagyó képzésű sorsz{mnevek (1-10-ig), a sorsz{mnév 

szab{lyos képzése 

 időhat{rozók kifejezése elölj{rószókkal (pl. da-a) 

 a d{tum kifejezése 

 a szab{lyos ragoz{sú igék kijelentő mód jelen idejű ragoz{s{nak 

elmélyítése (-are, -ere, ire-végű igék) 

 tov{bbi rendhagyó ragoz{sú igék kijelentő mód jelen idejű alakjai 

(pl. venire) 

Kommunik{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szabadidős tevékenységeiről egyszerű szavakkal beszélni 

 kifejezni egyetértését, egyet nem értését valamely dologgal 

kapcsolatosan 

 megkérdezni és megmondani a pontos időt 

 megindokolni a v{laszt{s{t valamely döntésével kapcsolatosan 

 kifejezni tetszését, nem tetszését valamely dologgal kapcsolatosan 

 sz{ll{st foglalni, szob{t kivenni  

 sz{ll{srendelését szóban és ír{sban megerősíteni 

 bemutatni egy szoba berendezését 

 érdeklődni egy szoba, lak{s berendezéséről, felszereltségéről 

 egyszerű szavakkal leírni közvetlen lakóhelyét 

 nyitva tart{sról érdeklődni 

 rövid szöveget (pl. képeslapot) írni bar{tj{nak 

Témakörök és szókincs 

 Rendelés b{rban, étteremben 

 Alapvető élelmiszerek 

 Az otthon: néh{ny alapvető bútor, t{rgy a lak{sban 

 Alapvető napi tevékenységek,  

 Néh{ny szabadidős tevékenység 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A hivatalos pénznem Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

 A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Témakörök és szókincs 

 A csal{dtagok bemutat{sa 

 Személyi adatok  

 Néh{ny nemzetiség, alapszínek 

 
Nyelvtani ismeretek 

 kiejtési szab{lyok 

 a hat{rozott névelők egyessz{ma 

 a személyes névm{s alany esete 

 essere, avere, stare igék jelen idejű ragoz{sa 

 a szab{lyos ragoz{sú igék kijelentő mód jelen idejű ragoz{s{nak 

bevezetése (-are végű igék) 

 a melléknév egyes sz{mú alakjai 

 néh{ny kérdő névm{s bevezetése (pl. come?, chi?, di dove?, quanti?) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak bevezetése és gyakorl{sa (pl. a, di, in) 

helyhat{rozói értelemben 

 a visszaható igék bevezetése 

 a tagadó mondat bevezetése (no, non tagadószók haszn{lata) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 üdvözölni, elköszönni 

 bemutatkozni 

 közölni személyes adatait (pl. telefonsz{m, sz{rmaz{s, lakcím, 

életkor)  

 m{sokat egyszerű szavakkal bemutatni 

 nyelvtud{s{ról inform{ciót adni és érdeklődni m{sokéról 
 rendelni (pl. b{rban vagy étteremben), sz{ml{t kérni, {rakról 

érdeklődni 

 egyszerű módon köszönetet mondani 

 alapvető kív{ns{gait kifejezni 

 egyszerű módon kérését kifejezni 

 bocs{natot kérni 

Témakörök és szókincs 

 A csal{dtagok bemutat{sa 

 Személyi adatok  

 Néh{ny nemzetiség, alapszínek 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz személynevek 

 Az olasz üdvözlési szok{sok 
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A1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Témakörök és szókincs 

 A tő- és sorsz{mnevek  

 Az idő kifejezése: napok, hónapok, évszakok, d{tum, óra 

 Rendelés b{rban, étteremben 

 Alapvető élelmiszerek 

 

Nyelvtani ismeretek 

 az olasz {bécé 

 néh{ny rendhagyó ragoz{sú kijelentő mód jelen idejű ige ragoz{sa 

(pl. fare) 

 a hat{rozott névelők többes sz{ma 

 a hat{rozatlan névelő bevezetése 

 a főnév neme, egyes és többes sz{mú alakjai  

 néh{ny rendhagyó főnév egyes és többes sz{ma (pl. idegen eredetű 

főnevek, -ista végű főnevek, stb.) 

 a mutató névm{s bevezetése 

 a kijelentő mód jelen idejű igék ragoz{s{nak folytat{sa (pl. -isc-es 

igék) 

 az elölj{rószók tov{bbi vizsg{lata: a névelős elölj{rószók bevezetése 

(pl. a + hat{rozott névelő) 

 a kérdőszók tov{bbi t{rgyal{sa (pl. perché) 

 apiacere ige egyes alakjainak haszn{lata (pl. mi piace, ti piace) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 szabadidős tevékenységeiről egyszerű szavakkal beszélni 

 kifejezni egyetértését, egyet nem értését valamely dologgal 

kapcsolatosan 

 megkérdezni és megmondani a pontos időt 

 megindokolni a v{laszt{s{t valamely döntésével kapcsolatosan 

 kifejezni tetszését, nem tetszését valamely dologgal kapcsolatosan 

Témakörök és szókincs 

 A tő- és sorsz{mnevek  

 Az idő kifejezése: napok, hónapok, évszakok, d{tum, óra 

 Rendelés b{rban, étteremben 

 Alapvető élelmiszerek 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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A1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Témakörök és szókincs 

 Az otthon: néh{ny alapvető bútor, t{rgy a lak{sban 

 Alapvető napi tevékenységek 

 Néh{ny szabadidős tevékenység 

 
Nyelvtani ismeretek 

 esserci 

 a névelős elölj{rószók haszn{lat{nak t{rgyal{sa 

 a rendhagyó képzésű sorsz{mnevek (1-10-ig), a sorsz{mnév 

szab{lyos képzése 

 időhat{rozók kifejezése elölj{rószókkal (pl. da-a) 

 

  a d{tum kifejezése 

 a szab{lyos ragoz{sú igék kijelentő mód jelen idejű ragoz{s{nak 

elmélyítése (-are, -ere, ire-végű igék) 

 tov{bbi rendhagyó ragoz{sú igék kijelentő mód jelen idejű 

ragoz{sa (pl. venire) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes 

 sz{ll{st foglalni, kivenni  

 sz{ll{srendelését szóban és ír{sban megerősíteni 

 bemutatni egy szoba berendezését 

 érdeklődni egy szoba, lak{s berendezéséről, felszereltségéről 

 egyszerű szavakkal leírni közvetlen lakóhelyét 

 nyitva tart{sról érdeklődni  

 rövid szöveget (pl. képeslapot) írni bar{tj{nak 

Témakörök és szókincs 

 Az otthon: néh{ny alapvető bútor, t{rgy a lak{sban 

 Alapvető napi tevékenységek  

 Néh{ny szabadidős tevékenység 
Kultur{lis és orsz{gismereti ismeretek 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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KER A2 szint minim{lis órasz{m 90 vagy 90+30 maxim{lis órasz{m 135 vagy 90+45 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A szint egy-egy tananyagegységéhez az adott tananyagegységet közvetlenül 

megelőző modul kimeneti követelményével megegyező szintű nyelvtud{s szükséges. 

A belépéshez szükséges nyelvi szint ismeretét a résztvevő a kor{bbi modulok 

elvégzéséről szóló tanúsítv{nnyal igazolja vagy az előzetes tud{sfelmérésen az adott 

modul bemeneti követelményeit teljesíti. 

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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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 
 

 a felszólító mód bevezetése  

 a részelő névelő  

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. molto, tutto) 

 a kérdő névm{sok tov{bbi vizsg{lata  

 a múlt idő bevezetése (passato prossimo) 

 a passato prossimo jellemző időhat{rozói 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak mélyítése (pl. a di elölj{rószó - a 

mennyiség kifejezése) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal 

 a ne névm{s bevezetése 

 

  a visszaható igék haszn{lat{nak elmélyítése 

 a hat{rozó szab{lyos képzése 

 néh{ny rendhagyó hat{rozószó (pl. bene, male) 

 hangsúlytalan és hangsúlyos t{rgyi és részes névm{sok 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet bevezetése  

 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 

 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

A résztvevő képes: 

 egyszerű útbaigazít{st kérni és adni 

 útvonalat leírni 

 elkeseredését egyszerű szavakkal kifejezni 

 bocs{natot kérni 

 elmesélni egyszerű múltbeli eseményeket 

 egyszerű szavakkal beszélni az időj{r{sról  

 alapvető fontoss{gú élelmiszereket v{s{rolni és kifejezni a velük 

kapcsolatos igényeit 

 udvariasan kérni, kérdezni 

 v{gyairól, sz{ndékairól, terveiről beszélni 

 elmondani, milyen gyakoris{ggal végzi tevékenységeit 

 kifejezni jókív{ns{gait valamely eseménnyel kapcsolatosan 

 egyszerű szavakkal beszélni egyes csal{di ünnepekről 

 szívességet kérni és a kapott szívességet - ak{r ír{sban - 

megköszönni 

 kifejezni meglepetését, sajn{lkoz{s{t 

 rövid köszönőlevelet írni bar{tj{nak, csal{dtagjainak 

 aj{nlatot tenni, tan{csot adni 

 aj{nlatot elfogadni vagy visszautasítani 

 megindokolni döntését egy aj{nlattal, javaslattal kapcsolatosan 

 

  beszélgetőpartnere véleménye ir{nt érdeklődni 

 valamely dologról alkotott véleményét egyszerű szavakkal 

megfogalmazni 

 preferenci{it, ízlését egyszerűen kifejezni 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 Jellegzetes olasz ételek, termékek 

 Olasz m{rk{k 

 Olasz étkezési szok{sok 

 Olasz közlekedési szok{sok 

 A mediterr{n éghajlat jellegzetességei 

 Ünnepek Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvvizsg{hoz szükséges készségek 

  Az A2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s, 

Hallott szöveg értése:, beszéd- és nyelvvizsg{tól függően 

közvetítési) készségek fejlesztése. 
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Lehetséges modulszerkezetek KER A2 szinten: 

Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2  

 

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Témakörök és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 

 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód bevezetése 

 a részelő névelő 

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. molto, tutto) 

 a kérdő névm{sok tov{bbi vizsg{lata (pl. quando?, dove?) 

 a múlt idő bevezetése (passato prossimo) 

 apassato prossimo jellemző időhat{rozói 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak mélyítése   

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal 

 ane névm{s bevezetése 

 a hangsúlytalan t{rgyi névm{s bevezetése 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 egyszerű útbaigazít{st kérni és adni 

 útvonalat leírni 

 elkeseredését egyszerű szavakkal kifejezni 

 bocs{natot kérni 

 elmesélni egyszerű múltbeli eseményeket 

 egyszerű szavakkal beszélni az időj{r{sról  

 alapvető fontoss{gú élelmiszereket v{s{rolni és kifejezni a velük 

kapcsolatos igényeit 

 udvariasan kérni, kérdezni 

 v{gyairól, sz{ndékairól, terveiről beszélni 

Témakörök és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 

 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Jellegzetes olasz ételek, termékek 

 Olasz étkezési szok{sok 
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A2.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a visszaható igék ragoz{sa 

 a hat{rozó szab{lyos képzése 

 néh{ny rendhagyó hat{rozói alak (pl. bene, male) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak tov{bbi gyakorl{sa  

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet bevezetése 

 hangsúlytalan és hangsúlyos t{rgyi és részes névm{sok 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 elmondani, milyen gyakoris{ggal végzi tevékenységeit 

 kifejezni jókív{ns{gait valamely eseménnyel kapcsolatosan 

 egyszerű szavakkal beszélni egyes csal{di ünnepekről 

 szívességet kérni és a kapott szívességet - ak{r ír{sban - 

megköszönni 

 kifejezni meglepetését, sajn{lkoz{s{t 

 rövid köszönőlevelet írni bar{tj{nak, csal{dtagjainak 

 aj{nlatot tenni, tan{csot adni 

 aj{nlatot elfogadni vagy visszautasítani 

 

  megindokolni döntését egy aj{nlattal, javaslattal kapcsolatosan 

 beszélgetőpartnere véleménye ir{nt érdeklődni 

 valamely dologról alkotott véleményét egyszerű szavakkal 

megfogalmazni 

 preferenci{it, ízlését egyszerűen kifejezni 

Témakörök és szókincs 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök 

Kulturális és országismereti információk 

 Olasz m{rk{k 

 Olasz közlekedési szok{sok 

 A mediterr{n éghajlat jellegzetességei 
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Modulszerkezet-azonosító:KER A2 / 1-2 + KER A2 OP 

 

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód bevezetése 

 a részelő névelő 

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. molto, tutto) 

 a kérdő névm{sok tov{bbi vizsg{lata (pl. quando?, dove?) 

 a múlt idő bevezetése (passato prossimo) 

 apassato prossimo jellemző időhat{rozói 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak mélyítése   

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal 

 ane névm{s bevezetése 

 a hangsúlytalan t{rgyi névm{s bevezetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 egyszerű útbaigazít{st kérni és adni 

 útvonalat leírni 

 elkeseredését egyszerű szavakkal kifejezni 

 bocs{natot kérni 

 elmesélni egyszerű múltbeli eseményeket 

 egyszerű szavakkal beszélni az időj{r{sról  

 alapvető fontoss{gú élelmiszereket v{s{rolni és kifejezni a velük 

kapcsolatos igényeit 

 udvariasan kérni, kérdezni 

 v{gyairól, sz{ndékairól, terveiről beszélni 

 

 Témakörök és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 

 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Jellegzetes olasz ételek, termékek 

 Olasz étkezési szok{sok 

 Ünnepek Olaszorsz{gban 
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A2.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 

Nyelvtani ismeretek 

 a visszaható igék ragoz{sa 

 a hat{rozó szab{lyos képzése 

 néh{ny rendhagyó hat{rozói alak (pl. bene, male) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak tov{bbi gyakorl{sa  

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet bevezetése 

 hangsúlytalan és hangsúlyos t{rgyi és részes névm{sok 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 elmondani, milyen gyakoris{ggal végzi tevékenységeit 

 kifejezni jókív{ns{gait valamely eseménnyel kapcsolatosan 

 egyszerű szavakkal beszélni egyes csal{di ünnepekről 

 szívességet kérni és a kapott szívességet - ak{r ír{sban - 

megköszönni 

 kifejezni meglepetését, sajn{lkoz{s{t 

 rövid köszönőlevelet írni bar{tj{nak, csal{dtagjainak 

 aj{nlatot tenni, tan{csot adni 

 aj{nlatot elfogadni vagy visszautasítani 

 megindokolni döntését egy aj{nlattal, javaslattal kapcsolatosan 

 beszélgetőpartnere véleménye ir{nt érdeklődni 

 valamely dologról alkotott véleményét egyszerű szavakkal 

megfogalmazni 

 preferenci{it, ízlését egyszerűen kifejezni 

Témakörök és szókincs 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök  

 

 Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz m{rk{k 

 Olasz közlekedési szok{sok 

 A mediterr{n éghajlat jellegzetességei 
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KER A2 OP modul KER A2 komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 

 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap, étterem 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök 
 

Készségek 

Az A2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s, Hallott 

szöveg értése:, beszéd) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: jegyzetek, üzenetek, mag{njellegű levelek ír{sa; 

 Olvasott szöveg értése: hirdetések, prospektusok, menü, menetrend 

olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: egyszerű hirdetések, üzenetek hallgat{sa; 

 Beszédkészség: érvényes részvétel egyszerű, a személyét és 

csal{dj{t érintő rutinszerű szitu{ciókban. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-3 

 

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód bevezetése 

 a részelő névelő 

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. molto) 

 a kérdő névm{sok tov{bbi vizsg{lata (pl. quando?, dove?) 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 egyszerű útbaigazít{st kérni és adni 

 útvonalat leírni 

 elkeseredését egyszerű szavakkal kifejezni 

 bocs{natot kérni 
Témakörök és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 
 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Ünnepek Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  
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A2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idő bevezetése (passato prossimo) 

 a passato prossimo jellemző időhat{rozói 

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. tutto) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak mélyítése 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal 

 a hangsúlytalan t{rgyi névm{s bevezetése 

 a ne névm{s bevezetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 elmesélni egyszerű múltbeli eseményeket 

 egyszerű szavakkal beszélni az időj{r{sról 

 alapvető fontoss{gú élelmiszereket v{s{rolni és kifejezni a velük 

kapcsolatos igényeit 

 udvariasan kérni, kérdezni 

 v{gyairól, sz{ndékairól, terveiről beszélni 
Témakörök és szókincs 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Jellegzetes olasz ételek, termékek 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  
  



22 

 

A2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a visszaható igék haszn{lat{nak elmélyítése 

 a hat{rozó szab{lyos képzése 

 néh{ny rendhagyó hat{rozói alak (pl. bene, male) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak tov{bbi gyakorl{sa 

(időhat{rozókban) 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet bevezetése  

 hangsúlytalan és hangsúlyos t{rgyi és részes névm{sok 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 elmondani, milyen gyakoris{ggal végzi tevékenységeit 

 kifejezni jókív{ns{gait valamely eseménnyel kapcsolatosan 

 egyszerű szavakkal beszélni egyes csal{di ünnepekről 

 szívességet kérni és a kapott szívességet - ak{r ír{sban - 

megköszönni 

 kifejezni meglepetését, sajn{lkoz{s{t 

 rövid üdvözlőlapot írni bar{tj{nak, csal{dtagjainak 

 aj{nlatot tenni, aj{nlatot elfogadni vagy visszautasítani 

 megindokolni döntését egy aj{nlattal, javaslattal kapcsolatosan 

 beszélgetőpartnere véleménye ir{nt érdeklődni 

 valamely dologról alkotott véleményét egyszerű szavakkal 

megfogalmazni 

 preferenci{it, ízlését egyszerűen kifejezni 

Témakörök és szókincs 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz m{rk{k 

 Olasz közlekedési szok{sok 

 A mediterr{n éghajlat jellegzetességei 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  
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Modulszerkezet-azonosító:KER A2 / 1-3 + KER A2 OP 

 

 

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 30 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód bevezetése 

 a részelő névelő 

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. molto) 

 a kérdő névm{sok tov{bbi vizsg{lata (pl. quando?, dove?) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 egyszerű útbaigazít{st kérni és adni 

 útvonalat leírni 

 elkeseredését egyszerű szavakkal kifejezni 

 bocs{natot kérni 
Témakörök és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 
 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Ünnepek Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  
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A2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 30 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idő bevezetése (passato prossimo) 

 a passato prossimo jellemző időhat{rozói 

 hat{rozatlan sz{mnevek (pl. tutto) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak mélyítése 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal 

 a hangsúlytalan t{rgyi névm{s bevezetése 

 a ne névm{s bevezetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 
 elmesélni egyszerű múltbeli eseményeket 

 egyszerű szavakkal beszélni az időj{r{sról 

 alapvető fontoss{gú élelmiszereket v{s{rolni és kifejezni a velük 

kapcsolatos igényeit 

 udvariasan kérni, kérdezni 

 v{gyairól, sz{ndékairól, terveiről beszélni 
Témakörök és szókincs 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Jellegzetes olasz ételek, termékek 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  
  



25 

 

A2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 30 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a visszaható igék haszn{lat{nak elmélyítése 

 a hat{rozó szab{lyos képzése 

 néh{ny rendhagyó hat{rozói alak (pl. bene, male) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak tov{bbi gyakorl{sa 

(időhat{rozókban) 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet bevezetése  

 hangsúlytalan és hangsúlyos t{rgyi és részes névm{sok 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 elmondani, milyen gyakoris{ggal végzi tevékenységeit 

 kifejezni jókív{ns{gait valamely eseménnyel kapcsolatosan 

 egyszerű szavakkal beszélni egyes csal{di ünnepekről 

 szívességet kérni és a kapott szívességet - ak{r ír{sban - 

megköszönni 

 kifejezni meglepetését, sajn{lkoz{s{t 

 rövid üdvözlőlapot írni bar{tj{nak, csal{dtagjainak 

 aj{nlatot tenni, aj{nlatot elfogadni vagy visszautasítani 

 megindokolni döntését egy aj{nlattal, javaslattal kapcsolatosan 

 beszélgetőpartnere véleménye ir{nt érdeklődni 

 valamely dologról alkotott véleményét egyszerű szavakkal 

megfogalmazni 

 preferenci{it, ízlését egyszerűen kifejezni 

Témakörök és szókincs 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz m{rk{k 

 Olasz közlekedési szok{sok 

 A mediterr{n éghajlat jellegzetességei 

 Az olasz/mediterr{n életforma jellegzetességei  
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KER A2 OP modul KER A2 komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

Tematika és szókincs 

 A csal{d, rokoni kapcsolatok, ünnepek 

 Munkahely, munkavégzés (pl. kor{bbi munkakör leír{sa) 

 Vak{ciós tevékenységek, utaz{sok 

 Étkezés, étkezési szok{sok, étlap 

 Étterem 

 Munkahely, munkavégzés  

 Hirdetések (pl. {ll{sról vagy albérletről) 

 Időj{r{s 

 V{s{rl{s élelmiszerboltban 

 Ruhadarabok 

 Közlekedési eszközök 
Készségek 

Az A2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s, hall{s-, 

beszéd-) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: jegyzetek, üzenetek, mag{njellegű levelek ír{sa; 

 Olvasott szöveg értése: hirdetések, prospektusok, menü, menetrend 

olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: egyszerű hirdetések, üzenetek hallgat{sa; 

 Beszédkészség: érvényes részvétel egyszerű, a személyét és 

csal{dj{t érintő rutinszerű szitu{ciókban. 
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KER B1 szint 

minim{lis órasz{m 120 vagy 

120+30 
maxim{lis órasz{m 180 vagy 135+45 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

 

 

 
A szint kimeneti 

követelményei 

A szint egy-egy modulj{hoz az adott modult közvetlenül megelőző modul kimeneti 

követelményével megegyező szintű nyelvtud{s szükséges. A belépéshez szükséges 

nyelvi szint ismeretét a résztvevő a kor{bbi modulok elvégzéséről szóló 

tanúsítv{nnyal vagy KER A2 szintű nyelvtud{st igazoló komplex akkredit{lt 

nyelvvizsga bizonyítv{nnyal igazolja. Előbbi dokumentumok hi{ny{ban a 

résztvevő előzetes tud{sfelmérésen az adott modul bemeneti követelményeit 

teljesíti.. 

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

lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki 

tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális 

eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és 

ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 

közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az 

események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 

 

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

során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének 

megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, 

utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, 

eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, 

indokolni véleményét és terveit. 

 

Ír{s: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket 

ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól 

magánleveleket tud írni. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 a birtokos névm{s 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i (pl. ce l'ho) 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezetelmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak tov{bbi vizsg{lata (pl. passato prossimo 

ismeretének bővítése, imperfetto) 

 tov{bbi időhat{rozók (imperfetto, passato prossimohaszn{lata esetén)  

 hat{rozatlan névm{sok (pl. nessuno, qualcuno) 

 a t{rgyi névm{sok haszn{lat{nak rögzítése (pl. passato prossimo-val, 

főnévi igenévi alakokkal) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 apassato prossimo és imperfetto haszn{lat{nak összevetése 

 a felszólító mód elmélyítése 

 a feltételes mód bevezetése 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

 

  Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s  
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 bar{ti levelet írni 

 gyermekkor{ról beszélni 

 múltbeli szok{sait bemutatni 

 érveket felsorakoztatni 

 személyeket összehasonlítani 

 személyeket jellemezni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 

 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

 utasít{st adni 

 tal{lkozót megbeszélni 

 egyszerű módon szívességet, inform{ciót kérni 

 meglepetést, ellenérzést kifejezni 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 jövőbeli eseményekről beszélni 

 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Olaszorsz{gi közlekedési eszközök, közlekedés Olaszorsz{gban 

 Közlekedéskultúra Olaszorsz{gban 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvvizsg{hoz szükséges készségek 

 A B1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s-, Hallott 

szöveg értése:-, beszéd-, és nyelvvizsg{tól függően közvetítési) készségek 

fejlesztése 
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Lehetséges modulszerkezetek KER B1 szinten: 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-2  

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokos névm{s 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet elmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak folytat{sa (a passato prossimotov{bbi 

vizsg{lata, az imperfetto képzése) 

 tov{bbi időhat{rozók haszn{lata (imperfettoesetén) 

 a múlt idő tov{bbi vizsg{lata (az imperfetto haszn{lat{nak 

elmélyítése) 

 a feltételes mód bevezetése (condizionale presente) 

 hat{rozatlan névm{sok (nessuno, qualcuno) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 gyermekkor{ról beszélni 

 múltbeli szok{sait bemutatni 

 érveket felsorakoztatni 

 személyeket jellemezni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 
 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 
 személyeket összehasonlítani 

Témakörök és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i (ce l'ho) 

 tov{bbi időhat{rozók (passato prossimohaszn{lata esetén) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 apassato prossimo és az imperfetto haszn{lat{nak összevetése 

 a felszólító mód: tegező és mag{zó felszólít{s 

 rendhagyó ragoz{sú igék felszólító módja 

 a t{rgyi névm{sok haszn{lat{nak rögzítése (pl. passato prossimo-val, 

főnévi igenévi alakokkal) 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 tal{lkozót megbeszélni 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

 bar{ti levelet írni 

 egyszerű módon szívességet, inform{ciót kérni 

 meglepetést, ellenérzést kifejezni 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 utasít{st adni 
 jövőbeli eseményekről beszélni 
 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 
Témakörök és szókincs 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-2 + KER B1OP 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokos névm{s 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet elmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak folytat{sa (a passato prossimotov{bbi 

vizsg{lata, az imperfetto képzése) 

 tov{bbi időhat{rozók haszn{lata (imperfettoesetén) 

 a múlt idő tov{bbi vizsg{lata (az imperfetto haszn{lat{nak 

elmélyítése) 

 a feltételes mód bevezetése (condizionale presente) 

 hat{rozatlan névm{sok (nessuno, qualcuno) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 gyermekkor{ról beszélni 

 múltbeli szok{sait bemutatni 

 érveket felsorakoztatni 

 személyeket jellemezni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 
 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 
 személyeket összehasonlítani 

Témakörök és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 75 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i (ce l'ho) 

 tov{bbi időhat{rozók (passato prossimohaszn{lata esetén) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 a passato prossimo és az imperfetto haszn{lat{nak összevetése 

 a felszólító mód: tegező és mag{zó felszólít{s 

 rendhagyó ragoz{sú igék felszólító módja 

 

  a t{rgyi névm{sok haszn{lat{nak rögzítése (pl. passato prossimo-val, 

főnévi igenévi alakokkal) 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 tal{lkozót megbeszélni 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

 bar{ti levelet írni 

 egyszerű módon szívességet, inform{ciót kérni 

 meglepetést, ellenérzést kifejezni 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 utasít{st adni 
 jövőbeli eseményekről beszélni 
 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 
Témakörök és szókincs 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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KER B1 OP modul KER B1komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

 

  Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban, orvosn{l) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 
Készségek 

Az B1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s, hall{s utani 

szöveg) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: egyszerű, folyamatos szövegek alkotása,élménybeszámolók 

írása; 

 Olvasott szöveg értése: köznyelven vagy a munkájához közvetlenül 

kapcsolódó szaknyelven megírt szövegek olvasása, magánlevelek 

értelmezése; 

 Hallott szöveg értése: egyszerű témákról szóló mindennapi beszéd, lassú 

és tagolt ritmusú rádió- és tévéadások; 

 Beszédkészség: ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a 

mindennapi témákról folyó társalgás gyakorlása 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-3 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokos névm{s 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet elmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak tov{bbi vizsg{lata (a passato 

prossimotov{bbi vizsg{lata, az imperfetto képzése) 

 tov{bbi időhat{rozók (imperfettohaszn{lata esetén) 

 a múlt idő tov{bbi vizsg{lata (az imperfetto haszn{lat{nak 

elmélyítése) 

 a feltételes mód bevezetése (condizionale presente) 

 hat{rozatlan névm{sok (nessuno, qualcuno) t{rgyal{s{nak folytat{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 gyermekkor{ról beszélni 

 múltbeli szok{sait bemutatni 

 érveket felsorakoztatni 

 személyeket jellemezni 

 személyeket összehasonlítani 

 

  javaslatot tenni, tan{csot adni 

 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 

Témakörök és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i (ce l'ho) 

 tov{bbi időhat{rozók (passato prossimohaszn{lata esetén) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 apassato prossimo és imperfetto haszn{lat{nak összevetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 tal{lkozót megbeszélni 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

 bar{ti levelet írni 

 egyszerű módon szívességet, inform{ciót kérni 

 meglepetést, ellenérzést kifejezni 

Témakörök és szókincs 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód: tegező és mag{zó felszólít{s 

 rendhagyó ragoz{sú igék felszólító módja 

 a hangsúlytalan névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa: helyük 

felszólító módú igealakokhoz képest 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 

 utasít{st adni 
 jövőbeli eseményekről beszélni 
 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 
Témakörök és szókincs 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-3 + KER B1 OP 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokos névm{s 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet elmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak tov{bbi vizsg{lata (a passato 

prossimotov{bbi vizsg{lata, az imperfetto képzése) 

 tov{bbi időhat{rozók (imperfettohaszn{lata esetén) 

 

  a múlt idő tov{bbi vizsg{lata (az imperfetto haszn{lat{nak 

elmélyítése) 

 a feltételes mód bevezetése (condizionale presente) 

 hat{rozatlan névm{sok (nessuno, qualcuno) t{rgyal{s{nak folytat{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 gyermekkor{ról beszélni 

 múltbeli szok{sait bemutatni 

 érveket felsorakoztatni 

 személyeket jellemezni 

 személyeket összehasonlítani 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 

 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 

Témakörök és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i (ce l'ho) 

 tov{bbi időhat{rozók (passato prossimohaszn{lata esetén) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 apassato prossimo és imperfetto haszn{lat{nak összevetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 tal{lkozót megbeszélni 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

 bar{ti levelet írni 

 egyszerű módon szívességet, inform{ciót kérni 

 meglepetést, ellenérzést kifejezni 

Témakörök és szókincs 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

 

 Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód: tegező és mag{zó felszólít{s 

 rendhagyó ragoz{sú igék felszólító módja 

 a hangsúlytalan névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa: helyük 

felszólító módú igealakokhoz képest 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 

 utasít{st adni 
 jövőbeli eseményekről beszélni 
 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 
Témakörök és szókincs 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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KER B1 OP modul KER B1komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban, orvosn{l) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 
Készségek 

Az B1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s, hall{s, 

beszéd- és nyelvvizsg{tól függően közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: egyszerű, folyamatos szövegek alkotása, élménybeszámolók 

írása; 

 Olvasott szöveg értése: köznyelven vagy a munkájához közvetlenül 

kapcsolódó szaknyelven megírt szövegek olvasása, magánlevelek 

értelmezése; 

 Hallott szöveg értése: egyszerű témákról szóló mindennapi beszéd, lassú 

és tagolt ritmusú rádió- és tévéadások; 

 Beszédkészség: ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a 

mindennapi témákról folyó társalgás gyakorlása 
 

 

  



42 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-4 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokos névm{s 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet elmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak tov{bbi vizsg{lata (a passato 

prossimotov{bbi vizsg{lata, az imperfetto képzése) 

 tov{bbi időhat{rozók (imperfettohaszn{lata esetén) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 személyeket jellemezni 

 

  bar{ti levelet írni 

 gyermekkor{ról beszélni 
 múltbeli szok{sait bemutatni 

Tematika és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idő tov{bbi vizsg{lata (az imperfetto haszn{lat{nak 

elmélyítése) 

 a feltételes mód bevezetése (condizionale presente) 

 hat{rozatlan névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa (pl. nessuno, 

qualcuno) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érveket felsorakoztatni  

 személyeket jellemezni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 
 személyeket összehasonlítani 

Tematika és szókincs 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{gi közlekedési eszközök, közlekedés Olaszorsz{gban 
 Közlekedéskultúra Olaszorsz{gban 
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B1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i ce l'ho 

 tov{bbi időhat{rozók (passato prossimo) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 tan{csot adni 

 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 

 tal{lkozót megbeszélni 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

Tematika és szókincs 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód: tegező és mag{zó felszólít{s 

 rendhagyó ragoz{sú igék felszólító módja 

 a hangsúlytalan névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa: helyük 

felszólító módú igealakokhoz képest 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 

 utasít{st adni 

 jövőbeli eseményekről beszélni 

 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 

Tematika és szókincs 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-4+ KER B1 OP 

 

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 30 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokos névm{s 

 a melléknév fokoz{sa és a hasonlító szerkezet elmélyítése 

 a múlt idő haszn{lat{nak tov{bbi vizsg{lata (a passato 

prossimotov{bbi vizsg{lata, az imperfetto képzése) 

 tov{bbi időhat{rozók (imperfettohaszn{lata esetén) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 csal{dj{ról beszélni 

 személyeket jellemezni 

 bar{ti levelet írni 

 gyermekkor{ról beszélni 
 múltbeli szok{sait bemutatni 

Tematika és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz nyelv néh{ny jellegzetessége 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 35 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idő tov{bbi vizsg{lata (az imperfetto haszn{lat{nak 

elmélyítése) 

 a feltételes mód bevezetése (condizionale presente) 

 hat{rozatlan névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa (pl. nessuno, 

qualcuno) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érveket felsorakoztatni  

 személyeket jellemezni 

  javaslatot tenni, tan{csot adni 
 személyeket összehasonlítani 

Tematika és szókincs 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{gi közlekedési eszközök, közlekedés Olaszorsz{gban 
 Közlekedéskultúra Olaszorsz{gban 
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B1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 35 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a birtokl{s kifejezésének tov{bbi form{i ce l'ho 

 tov{bbi időhat{rozók (passato prossimo) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak bevezetése (che, cui) 

 az igeidőegyeztetés bevezetése 

 a passato prossimo és imperfetto haszn{lat{nak összevetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 tan{csot adni 

 elfogadni és visszautasítani javaslatokat 

 tal{lkozót megbeszélni 

 rövid történetet összefüggően elmesélni, ír{sban megfogalmazni 

Tematika és szókincs 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban) 

 Orvosn{l (leggyakoribb betegségek, tünetek) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Telefonbeszélgetés Olaszorsz{gban 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 35 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a felszólító mód: tegező és mag{zó felszólít{s 

 rendhagyó ragoz{sú igék felszólító módja 

 

  a hangsúlytalan névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa: helyük 

felszólító módú igealakokhoz képest 

 főnevek rendhagyó többes sz{ma 

 a jövő idő 

 a ne névm{s tov{bbi haszn{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 igényeit és véleményét kifejezni (pl. ételekről, szok{sokról) 

 preferenci{it elmondani 

 v{laszt{s{t megindokolni 

 szívességet kérni 

 javaslatot tenni, tan{csot adni 

 utasít{st adni 

 jövőbeli eseményekről beszélni 

 személyes problém{iról beszélni 

 tan{csot, javaslatot tenni és ezekkel kapcsolatosan véleményét 

megfogalmazni 

Tematika és szókincs 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz/mediterr{n életforma néh{ny jellemzője  
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B1 OP modul KER B1komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Személyleír{s, külső és belső tulajdons{gok 

 A közvetlen lakókörnyezet egyszerű bemutat{sa 

 Néh{ny alapvető foglalkoz{s és a résztvevő saj{t foglalkoz{s{nak 

egyszerű bemutat{sa 

 Utaz{ssal kapcsolatos egyszerű tevékenységek (pl. jegyv{s{rl{s, 

utaz{si előkészületek, sz{ll{sfoglal{s) 

 Néh{ny szolg{ltat{s igénybe vétele (pl. post{n, bankban, orvosn{l) 

 Napi tevékenységek (pl. h{zimunka) 

 Sport{gak, mindennapi testedzés 

 Szórakoz{si lehetőségek  

 Aktu{lis időj{r{s 

 Készségek 

Az B1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s, Hallott 

szöveg értése:, beszéd- és nyelvvizsg{tól függően közvetítési) készségek 

fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: egyszerű, folyamatos szövegek alkotása,élménybeszámolók 

írása; 

 Olvasott szöveg értése: köznyelven vagy a munkájához közvetlenül 

kapcsolódó szaknyelven megírt szövegek olvasása, magánlevelek 

értelmezése; 

 Hallott szöveg értése: egyszerű témákról szóló mindennapi beszéd, lassú 

és tagolt ritmusú rádió- és tévéadások; 

 Beszédkészség: ismert, az érdeklődési körének megfelelő, vagy a 

mindennapi témákról folyó társalgás gyakorlása 
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KER B2 szint minim{lis órasz{m 240vagy 240+30 maxim{lis órasz{m 360 vagy 315+45 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A szint egy-egy modulj{hoz az adott modult közvetlenül megelőző modul kimeneti 

követelményével megegyező szintű nyelvtud{s szükséges. A belépéshez szükséges 

nyelvi szint ismeretét a résztvevő a kor{bbi modulok elvégzéséről szóló 

tanúsítv{nnyal, vagy a szint első modulj{ba történő belépéshez KER B1 szintű 

nyelvtud{st igazoló komplex akkredit{lt nyelvvizsga bizonyítv{nnyal igazolja. 

Előbbi dokumentumok hi{ny{ban a résztvevő előzetes tud{sfelmérésen az adott 

modul bemeneti követelményeit teljesíti. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Megérti a hosszabb beszédeket és 

előad{sokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, 

amennyiben a téma sz{m{ra elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az 

aktu{lis eseményekről szóló műsorokat a tévében. Által{ban érti a filmeket, 

ha a szereplők köznyelven beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvas{s: El tudja olvasni azokat a cikkeket és besz{molókat, 

amelyek jelenkori problém{kkal foglalkoznak, és szerzőjük véleményét, 

nézetét fejtik ki. Megérti a kort{rs irodalmi próz{t. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és 

közvetlen kapcsolatteremtésre képes. Aktívan részt tud venni az ismert 

tém{król folyó t{rsalg{sban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Vil{gosan és kellő részletességgel fejezi ki 

mag{t sz{mos, érdeklődési körébe tartozó tém{ban. Ki tudja fejteni a 

véleményét valamely aktu{lis tém{ról úgy, hogy részletezi a különböző 

lehetőségek előnyeit és h{tr{nyait. 

 

Ír{s: Vil{gos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe 

tartozó sz{mos tém{ról. Tud olyan dolgozatot vagy besz{molót írni, amely 

t{jékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben r{ tud 

vil{gítani arra, hogy milyen jelentőséget tulajdonít az eseményeknek, 

élményeknek. 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 
 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi t{rgyal{sa (előidejűség, egyidejűség 

kifejezése trapassato prossimo-val,futuro anteriore-val, gerundio-val, 

utóidejűség) 

 a vonatkozó névm{sok t{rgyal{s{nak folytat{sa (pl:il quale, la quale,i 

quali, le quali, il cui, la cui) 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 az időhat{rozók tov{bbi rögzítése (mentre, durante) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a kötőmód 

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a feltételes mondat 

 a mondatrövidítés bevezetése 

 a hangsúlytalan névm{sok helye mondatrövidítés esetén 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 abelloés quellocsonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével 

 a hat{rozatlan névm{sok vizsg{lat{nak folytat{sa 

 a függőbeszéd 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet 

 összetett névm{sok  

 az {ltal{nos alany tov{bbi t{rgyal{sa  

 a műveltetés 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

  Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

A résztvevő képes 

 meggyőzni m{sokat saj{t véleményének helyességéről 

 valamely dolog feltételeit kifejezni 

 szükségességet, v{gyakat kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 szitu{ciót leírni 

 elkeseredését kifejezni 

 harmadik személy szavaira utalni, azokat idézni 

 aggodalmat kifejezni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 érvelni valami mellett és valami ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt megfogalmazni dolgokról, személyekről 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvvizsg{hoz szükséges készségek 

 Az B2 szintű nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően ír{s-, 

olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése 
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Lehetséges modulszerkezetek KER B2 szinten: 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-4 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 

  a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 
Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 
 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megerősíteni valamit 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a feltételes mondat tov{bbi form{i (lehetséges feltétel 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

Tematika és szókincs 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 

  



59 

 

B2.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetetlen feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

Tematika és szókincs 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-4 + KER B2 OP 

 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 75 

Tartalmi 

követelmények 

 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 

  az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 
Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 
 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 80 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megerősíteni valamit 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 80 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a feltételes mondat tov{bbi form{i (lehetséges feltétel) 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

Tematika és szókincs 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 80 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetetlen feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

Tematika és szókincs 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2 OP modul KER B2 komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyiés t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó 

  A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 
Készségek 

Az B2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően 

ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: t{jékoztató, érvelő dolgozat, besz{moló ír{sa, levélír{s 

eseményekről; 

 Olvasott szöveg értése: jelenkori problém{król szóló cikkek, 

besz{molók olvas{sa, kort{rs irodalmi alkot{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: hírek, aktu{lis hírek értelmezése, köznyelven 

j{tszódó filmek/filmrészletek értelmezése; 

 Beszédkészség: aktív részvétel aktu{lis tém{król folyó 

beszélgetésekben, a beszélgetés tém{iban hosszabban is kifejti saj{t 

véleményét. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-5 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 
 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 

 Az olaszok életmódja 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

  harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 
Tematika és szókincs 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 
 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetetlen feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 

 Tematika és szókincs 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 
Tematika és szókincs 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 
 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-5 + KER B2OP 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 
 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 

 Az olaszok életmódja 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi 

  a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 65 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 
Tematika és szókincs 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 
 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 
 

  



73 

 

B2.4. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 65 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetetlen feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 

  aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

Tematika és szókincs 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 65 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 
Tematika és szókincs 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 
 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2 OP modul KER B2komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyiés t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 
Készségek 

Az B2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően 

ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: t{jékoztató, érvelő dolgozat, besz{moló ír{sa, levélír{s 

eseményekről; 

 Olvasott szöveg értése: jelenkori problém{król szóló cikkek, 

besz{molók olvas{sa, kort{rs irodalmi alkot{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: hírek, aktu{lis hírek értelmezése, köznyelven 

j{tszódó filmek/filmrészletek értelmezése; 

 Beszédkészség: aktív részvétel aktu{lis tém{król folyó 

beszélgetésekben, a beszélgetés tém{iban hosszabban is kifejti saj{t 

véleményét. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-6 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

A résztvevő képes: 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

Tematika és szókincs 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto  

képzése és haszn{lat{nak bevezetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

  harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 
Tematika és szókincs 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 
 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 
Tematika és szókincs 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 
 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 
Tematika és szókincs 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  
 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

Tematika és szókincs 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-6 + KER B2OP 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

A résztvevő képes: 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

Tematika és szókincs 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato képzése és 

haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 
Tematika és szókincs 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 
 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 55 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 
Tematika és szókincs 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 
 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 55 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 

 Tematika és szókincs 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  
 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 55 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

Tematika és szókincs 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2 OP modul KER B2komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyiés t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 
Készségek 

Az B2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően 

ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: t{jékoztató, érvelő dolgozat, besz{moló ír{sa, levélír{s 

eseményekről; 

 Olvasott szöveg értése: jelenkori problém{król szóló cikkek, 

besz{molók olvas{sa, kort{rs irodalmi alkot{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: hírek, aktu{lis hírek értelmezése, köznyelven 

j{tszódó filmek/filmrészletek értelmezése; 

 Beszédkészség: aktív részvétel aktu{lis tém{król folyó 

beszélgetésekben, a beszélgetés tém{iban hosszabban is kifejti saj{t 

véleményét. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-7 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 

  feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

Tematika és szókincs 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 
Tematika és szókincs 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 
Tematika és szókincs 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 

  aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 
Tematika és szókincs 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 
 V{s{rl{si szok{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetséges feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

 az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

Tematika és szókincs 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.7. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak tov{bbi elmélyítése (lehetetlen 

feltétel) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 
Tematika és szókincs 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 
 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-7 + KER B2 OP 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

 csalód{st kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

Tematika és szókincs 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 

 Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 
Tematika és szókincs 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 
Tematika és szókincs 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essere és venire igékkel) 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 

  aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 
Tematika és szókincs 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 
 V{s{rl{si szok{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetséges feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

 az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni valamely dologgal, 

személlyel kapcsolatosan 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

Tematika és szókincs 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 

 

 

  



102 

 

 

B2.7. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak tov{bbi elmélyítése (lehetetlen 

feltétel) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 
Tematika és szókincs 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 
 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2 OP modul KER B2komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 

  Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyiés t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 
Készségek 

Az B2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően 

ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: t{jékoztató, érvelő dolgozat, besz{moló ír{sa, levélír{s 

eseményekről; 

 Olvasott szöveg értése: jelenkori problém{król szóló cikkek, 

besz{molók olvas{sa, kort{rs irodalmi alkot{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: hírek, aktu{lis hírek értelmezése, köznyelven 

j{tszódó filmek/filmrészletek értelmezése; 

 Beszédkészség: aktív részvétel aktu{lis tém{król folyó 

beszélgetésekben, a beszélgetés tém{iban hosszabban is kifejti saj{t 

véleményét. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-8 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes:  

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
 

 

  



105 

 

 

B2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes:  

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

Tematika és szókincs 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 
Tematika és szókincs 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 aci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megerősíteni valamit 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

 

 Tematika és szókincs 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essereés venire igékkel) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

Tematika és szókincs 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 

  az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a feltételes mondat tov{bbi form{i (lehetséges feltétel) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

Tematika és szókincs 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.7. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetetlen feltétel) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

 az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

Tematika és szókincs 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 

 Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.8. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

Tematika és szókincs 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-8 + KER B2OP 

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 35 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód bevezetése (congiuntivo presente) 

 a kötőmód haszn{lat{t meghat{rozó főmondatok (pl. credo che..., 

penso che...), személytelen szerkezetek (pl. E' importante che...) 

 a bello és quello csonkul{sa 

 szerkezetek a stare igével (stare+gerundio, stare + infinito) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi vizsg{lata (múltbeli egyidejűség) 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata (mentre, durante) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes:  

 szükségességet, v{gyat, reményt kifejezni 

 érveket megfogalmazni, véleményét kifejezni 

 érdeklődését kifejezni valamely téma ir{nt 

 aktívan részt venni a t{rsalg{sban 

 elmesélni egy adott múltbeli pillanatban történő eseményeket 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz csal{dmodell v{ltoz{sai 

 Olasz ünnepek és aj{ndékoz{si szok{sok 
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B2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a vonatkozó névm{sok tov{bbi t{rgyal{sa (il quale, la quale, i quali, le 

quali) 

 az előidejűség kifejezése kifejtett és rövidített mondatokban 

(trapassato prossimo, prima di + infinito) 

 az összetett névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételezés tov{bbi t{rgyal{sa (dovere igével) 

 a hat{rozatlan névm{sok elmélyítése (pl. qualsiasi) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes:  

 csalód{st kifejezni 

 engedélyt kérni és megengedni 

 kétségét kifejezni 

 

  egyetértését, egyet-nem értését kifejezni 

 kölcsön kérni és kölcsön adni 

 feltételezést kifejezni módbeli segédigével (dovere) 

Tematika és szókincs 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 
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B2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a múlt idők tov{bbi t{rgyal{sa (pl. passato remoto) 

 a kötőmód tov{bbi elmélyítése, gyakorl{sa 

 az igeidő-egyeztetés bevezetése  

 a feltételes mód tov{bbi t{rgyal{sa (condizionale passato) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 panaszt emelni, bocs{natot kérni és cselekedeteit indokolni 

 megerősíteni vagy megtiltani valamit 

 valamely dolog, esemény pozitív és negatív oldalait megvil{gítani 

 megkérdezni valaminek az ok{t 
Tematika és szókincs 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo passato  képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 az igeidő-egyeztetés folytat{sa: előidejűség kifejezése futuro 

anteriore-val 

 a ci névm{s haszn{lat{nak elmélyítése 

 az időhat{rozók tov{bbi vizsg{lata 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megerősíteni valamit 

 megkérdezni és elmondani valaminek az ok{t 

 kétségét kifejezni 

 aggodalmat kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olasz otthon jellegzetességei, lakberendezési szok{sok 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód t{rgyal{s{nak folytat{sa: a congiuntivo imperfetto képzése 

és haszn{lat{nak bevezetése 

 a kötőmód tov{bbi vizsg{lata (pl. kötőszók és viszonyító felsőfokú 

főmondat ut{n) 

 az igeidőegyeztetés tov{bbi mélyítése 

 a függőbeszéd bevezetése (jelen idejű főmondat esetén) 

 a szenvedő szerkezet bevezetése (képzése essereés venire igékkel) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 bocs{natot kérni és magyar{zatot adni 

 telefonbeszélgetést kezdeményezni és folytatni 

 harmadik személy szavaira utalni 

Tematika és szókincs 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok sportol{si szok{sai 

 Az olaszok életmódja 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév fokoz{s{nak elmélyítése (rendhagyó alakok) 

 a műveltetés 

 a visszaható igék {ltal{nos alanyú alakjai 

 a mondatrövidítés vizsg{lat{nak folytat{sa (gerundio) 

 az igeidő-egyeztetés elmélyítése (utóidejűség) 

 a hangsúlytalan névm{sok helye a mondatban (pl. gerundio-s 

alakok mellett) 

 a feltételes mondat tov{bbi form{i (lehetséges feltétel) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 egy sajtócikkről beszélgetni 

 szitu{ciót leírni 

 érvelni valami mellett és ellen 

 cselekvésre ösztönözni valakit 

 reményt, v{gyat kifejezni 

 aj{nlatot visszautasítani és megindokolni a visszautasít{s ok{t 

 feltételezéseket tenni 

Tematika és szókincs 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyi és t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.7. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mondatrövidítés tov{bbi vizsg{lata (gerundio passato, dopo + 

l'infinito passato) 

 a feltételes mondat t{rgyal{s{nak elmélyítése (lehetetlen feltétel) 

 

  a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (congiuntivo trapassato) 

 az {ltal{nos alany haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

 feltételezéseket tenni, következményeket megfogalmazni 

 negatív és pozitív érzelmeket kifejezni 

 m{sok viselkedéséről véleményt alkotni 

Tematika és szókincs 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2.8. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az igeidő-egyeztetés tov{bbi vizsg{lata (congiuntivo-val) 

 a congiuntivo haszn{lat{nak elmélyítése (feltételes módú igealakkal, 

hat{rozatlan névm{ssal) 

 a függőbeszéd tov{bbi vizsg{lata (múlt idejű főmondat esetén) 

 a függő kérdés 

 a szenvedő szerkezet elmélyítése (a képzés andare igével) 

 a vonatkozó névm{sok haszn{lat{nak elmélyítése (il cui, la cui) 

 az {ltal{nos alanyú igék összetett igeidőkben 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 aggodalmat kifejezni 

 pozitív érzéseit kifejezni valamely dologgal, személlyel 

kapcsolatosan 

 kritik{t megfogalmazni m{s véleményével kapcsolatosan 

 l{tott helyről inform{ciókat adni 

 kifinomult véleményt alkotni dolgokról, személyekről 
 harmadik személy szavaira utalni, szavait közvetíteni 

 kérést udvarias form{ban megfogalmazni 

 egy hely földrajzi elhelyezkedését megadni 

 Tematika és szókincs 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az olaszok életmódja 

 Néh{ny szemelvény a kort{rs olasz irodalomból különböző 

témakörökben 

 Olasz v{rosok, olasz tartom{nyok 

 Az olaszok olvas{si szok{sai 
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B2 OP modul KER B2komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Csal{d, bar{tok, csal{di események, ünnepek 

 Iskolarendszerek, p{lyav{laszt{s 

 A munka vil{ga, {ll{sinterjú, {ll{shirdetés 

 Mindennapi élet 

 Szabadidő, hobbi, a szórakoz{s különböző form{i 

 Lak{stípusok, sz{ll{stípusok, lakberendezés 

 Természetes és lakókörnyezet, v{ros leír{sa 

 Egészség, orvosi kezelés, egészségi {llapot, egészséges életmód 

 Ételek és italok, főzés, étterem 

 Szolg{ltat{sok, ügyintézés 

 Helyiés t{vols{gi közlekedés, utaz{s 

 V{s{rl{si szok{sok 

 Elektronikus és írott sajtó  

 A kommunik{ció hagyom{nyos és modern form{i 

 A technika vívm{nyai 

 Kultúra, kultur{lis események leír{sa 

 Környezetvédelem 
Készségek 

Az B2 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően 

ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

  

 Ír{skészség: t{jékoztató, érvelő dolgozat, besz{moló ír{sa, levélír{s 

eseményekről; 

 Olvasott szöveg értése: jelenkori problém{król szóló cikkek, 

besz{molók olvas{sa, kort{rs irodalmi alkot{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: hírek, aktu{lis hírek értelmezése, köznyelven 

j{tszódó filmek/filmrészletek értelmezése; 

 Beszédkészség: aktív részvétel aktu{lis tém{król folyó 

beszélgetésekben, a beszélgetés tém{iban hosszabban is kifejti saj{t 

véleményét. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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KER C1 szint minim{lis órasz{m 240 vagy240+30 maxim{lis órasz{m 360 vagy 315+45 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A szint egy-egy tananyagegységéhez az adott tananyagegységet közvetlenül 

megelőző modul kimeneti követelményével megegyező szintű nyelvtud{s szükséges. 

A belépéshez szükséges nyelvi szint ismeretét a résztvevő a kor{bbi modulok 

elvégzéséről szóló tanúsítv{nnyal, vagy a szint első modulj{ba történő belépéshez 

KER B2 szintű nyelvtud{st igazoló komplex akkredit{lt nyelvvizsga 

bizonyítv{nnyal igazolja. Előbbi dokumentumok hi{ny{ban a résztvevő előzetes 

tud{sfelmérésen az adott modul bemeneti követelményeit teljesíti. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hall{s ut{ni értés: Még a nem világosan 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 leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi 

a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a 

különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét 

pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 

dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket 

részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 

 

Ír{s: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza 

meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a 

fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 
 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel 

(pl.ubriaco fradicio) 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

 angsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

 a passato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 

  Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

A résztvevő képes 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 
 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Olaszorsz{gtörténelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvvizsg{hoz szükséges készségek 

 Az C1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (nyelvvizsg{tól függően 

ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 
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Lehetséges modulszerkezetek KER C1 szinten: 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-4 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 

  {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel 

(pl.ubriaco fradicio) 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 

 Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 
Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

 apassato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-4 + KER C1 OP 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 75 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 

  véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 80 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel 

(pl.ubriaco fradicio) 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 

  Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 80 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 
Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 80 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

 a passato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1 OP modul KER C1komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig tartó 

tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

  

 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, munkav{llalói 

biztons{g, munkanélküliség 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés  

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, elektronikus 

szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

 

Készségek 

Az C1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s-, hall{s-, 

beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: levelek, dolgozatok ír{sa összetett tém{król; 

 Olvasott szöveg értése: hosszú irodalmi és szakmai szövegek, műszaki 

leír{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: r{dió- és tévéműsorok, összetett, rejtett 

jelentéstartalmú szövegek értése; 

 Beszédkészség: folyamatos és gördülékeny beszéd t{rsalg{s és ön{lló 

beszéd sor{n. 

 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű szövegek 

fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek összefoglal{sa 

idegen nyelven. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-5 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 
Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel (pl. 

ubriaco fradicio) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 

 Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.5. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 72 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a passato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 

 

 Tematika és szókincs 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-5 + KER C1 OP 

 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel (pl. 

ubriaco fradicio) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

Tematika és szókincs 
 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 65 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 

 Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 65 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.5. modul  

Minimum órasz{m 48 

Maximum órasz{m 65 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a passato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 

Tematika és szókincs 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 

 

  



145 

 

C1 OP modul KER C1komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a közlekedés 

környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

  Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés  

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

 

Készségek 

Az C1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s-, hall{s-, 

beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: levelek, dolgozatok ír{sa összetett tém{król; 

 Olvasott szöveg értése: hosszú irodalmi és szakmai szövegek, 

műszaki leír{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: r{dió- és tévéműsorok, összetett, rejtett 

jelentéstartalmú szövegek értése; 

 Beszédkészség: folyamatos és gördülékeny beszéd t{rsalg{s és 

ön{lló beszéd sor{n. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
 



146 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-6 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 

  



148 

 

C1.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel (pl. 

ubriaco fradicio) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

Tematika és szókincs 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.5. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 
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C1.6. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 apassato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 

  mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 

Tematika és szókincs 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 
 Standard nyelv és dialektusok 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-6 + KER C1OP 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel (pl. 

ubriaco fradicio) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 55 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

Tematika és szókincs 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 

 

 

  



156 

 

C1.5. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 55 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 

  különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 
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C1.6. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 55 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 apassato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 

 vil{gos, tartalmilag és formailag jól szerkesztett szöveget írni 

 irodalmi, publicisztikai szövegeket értelmezni 

 anyanyelvi beszélővel természetes módon kommunik{lni 

 mag{t nehezebb tém{kban is gördülékenyen kifejezni  

 mondanivalója stílus{t a kommunik{ciós helyzethez igazítani 

Tematika és szókincs 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 
 Standard nyelv és dialektusok 
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C1 OP modul KER C1 komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés  

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

 

Készségek 

Az C1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s-, hall{s-, 

beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: levelek, dolgozatok ír{sa összetett tém{król; 

 Olvasott szöveg értése: hosszú irodalmi és szakmai szövegek, 

műszaki leír{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: r{dió- és tévéműsorok, összetett, rejtett 

jelentéstartalmú szövegek értése; 

 Beszédkészség: folyamatos és gördülékeny beszéd t{rsalg{s és 

ön{lló beszéd sor{n. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-7 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 
 inform{ciókat összegezni 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
 

C1.2. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 
 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 
Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 
 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 
 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 

 
 

C1.4. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel (pl. 

ubriaco fradicio) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevőképes: 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 
 komplex tém{król besz{molót készíteni 

Tematika és szókincs 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 
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C1.5. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 
 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 
Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 
 

C1.6. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni  
 különböző stílusú szövegekből lényeges inform{ciókat kiszűrni 

Tematika és szókincs 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.7. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 52 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 apassato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függő beszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 
 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-7 + KER C1OP 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 
 inform{ciókat összegezni 

 

 Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
 

C1.2. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 
 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 
Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 
 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 
 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

 

 Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 

 
 

C1.4. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (pl. un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel (pl. 

ubriaco fradicio) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevőképes: 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 
 komplex tém{król besz{molót készíteni 

Tematika és szókincs 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 
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C1.5. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 
 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 
Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 
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C1.6. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni  
 különböző stílusú szövegekből lényeges inform{ciókat kiszűrni 

Tematika és szókincs 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.7. modul  

Minimum órasz{m 34 

Maximum órasz{m 50 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 apassato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függő beszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 
 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 
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C1 OP modul KER C1komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis helyzet, 

demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig tartó 

tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, munkav{llalói 

biztons{g, munkanélküliség 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a közlekedés 

környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének v{ltoz{sa, 

hagyom{nyőrzés  

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, elektronikus 

szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, gyógyító 

elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 

  Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

 

Készségek 

Az C1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s-, hall{s-, beszéd- és 

közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: levelek, dolgozatok ír{sa összetett tém{król; 

 Olvasott szöveg értése: hosszú irodalmi és szakmai szövegek, műszaki 

leír{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: r{dió- és tévéműsorok, összetett, rejtett 

jelentéstartalmú szövegek értése; 

 Beszédkészség: folyamatos és gördülékeny beszéd t{rsalg{s és ön{lló 

beszéd sor{n. 

 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő szövegek 

fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű szövegek fordít{sa 

idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek összefoglal{sa idegen nyelven. 
 

 

  



169 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-8 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 inform{ciókat összegezni 
Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 
 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 
 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 
Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevőképes: 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 

  Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

Tematika és szókincs 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 

 

C1.5. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

Tematika és szókincs 

 

  V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 
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C1.6. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

Tematika és szókincs 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 
 

C1.7. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 
Tematika és szókincs 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 

 Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.8. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 apassato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-8 + KER C1OP 

 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 35 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 az összetett szavak neme és többes sz{ma 

 jövevényszavak 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 véleményét v{lasztékos szókinccsel kifejezni 

 véleményeket, {ll{spontokat összefoglalni, összehasonlítani 

 megérteni rejtett jelentéstartalmakat is 

 

  inform{ciókat összegezni 
Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 
 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g t{rsadalmi, gazdas{gi, politikai berendezkedése 
 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 szóképzés (prefixumok és szuffixumok) 

 az elölj{rószók haszn{lat{nak pontosít{sa 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 
Tematika és szókincs 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 
 

  



177 

 

 

C1.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a melléknév jelentésének v{ltoz{sa attól függően, hogy a jelzett szó 

előtt vagy mögött helyezkedik el (un'informazione certa/una certa 

informazione) 

 a melléknév felsőfok{nak képzése idiomatikus kifejezésekkel 

 

 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevőképes: 

 idiomatikus kifejezéseket haszn{lni 

 komplex tém{król besz{molót készíteni 

Tematika és szókincs 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 Olasz művészek és Olaszorsz{gban népszerű művészeti {gak 

 Olaszorsz{g történelmének jelentősebb {llom{sai 

 Az idegenforgalom jelentősége Olaszorsz{g gazdas{g{ban 

 A vil{görökség helyszínei 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a kötőmód haszn{lat{nak elmélyítése: olyan mellékmondatokban, 

amelyek megelőzik a főmondatot; személyes érzelmet, 

meggyőződést jelentő főnevek ut{n  

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érzelmeket, érzelmi {rnyalatokat pontosan kifejezni 

 érdeklődési körén kívül eső írott vagy hallott szöveget értelmezni 

 véleményét {rnyalni, bizonyoss{got, bizonytalans{got 

hangsúlyozni 

Tematika és szókincs 

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A mai olasz t{rsadalom aktu{lis problém{i 

 

 

C1.5. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a szenvedő szerkezet haszn{lat{nak tov{bbi mélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a form{lis és inform{lis regisztereket haszn{lni 

 beszédében a humor eszközeit alkalmazni 

 stíluskülönbségeket felismerni 

 különböző stílusú szövegből lényeges inform{ciókat kiemelni 

Tematika és szókincs 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 
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C1.6. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 hangsúlytalan névm{sokat tartalmazó igék (prendersela) 

 az {ltal{nos alany kifejezése si névm{ssal: összetett múlt időkben és 

az essere igével 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 értékítéletet alkotni, azt szabatosan megindokolni 

 a nyelvi kötőelemek széles v{laszték{t magabiztosan haszn{lni 

 bonyolultabb érvelést, esszét írni 

Tematika és szókincs 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz-magyar kapcsolatok a múltban és ma 

 
 

C1.7. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a mutató névm{s haszn{lata a hivatalos írott nyelvben (codesto, 

medesimo) 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 a valószínűség, feltételezés {rnyalatait kifejezni 

 javaslatokat értékelni, preferenci{it v{ltozatos szóhaszn{lattal 

kifejezni 

 ak{r bonyolultabb nyelvi fordulatokat istermészetesen haszn{lni 
Tematika és szókincs 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olasz közmond{sok és magyar megfelelőik 

 Standard nyelv és dialektusok 
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C1.8. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 40 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

 a passato remoto haszn{lata a modern nyelvben 

 az egyenes és függőbeszéd haszn{lat{nak elmélyítése 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 összetettebb tém{ról prezent{ciót készíteni 

 interjút készíteni és adni 

 {ll{sinterjún az interkultur{lis szab{lyokat figyelembe véve 

kommunik{lni 

 logikai összefüggéseket közvetíteni 

 véleményét logikus érvekkel al{t{masztani 

 szakmai tém{jú beszélgetést folytatni 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Bev{ndorlók integr{ciós problém{i 
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C1 OP modul KER C1 komplex nyelvvizsg{ra felkészítő modul 

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Tematika és szókincs 

 Egyén és csal{d: karrierépítés, t{rsadalmi beilleszkedés, szoci{lis 

helyzet, demogr{fiai helyzet 

 Lak{s, lak{shelyzet, lak{shoz jut{s nehézségei, hajléktalans{g 

 Iskolai nevelés, iskol{n kívüli nevelés, iskolarendszer, élethosszig 

tartó tanul{s, ösztöndíjak, p{ly{zati lehetőségek 

 Munka: elhelyezkedési lehetőségek, munkahelyi légkör, 

munkav{llalói biztons{g, munkanélküliség 

 Utaz{s, közlekedés: tömegközlekedés vs. v{rosi közlekedés, a 

közlekedés környezetvédelmi aspektusai, idegenforgalom 

 Kultúra, szórakoz{s: művészeti {gak, a művészetek szerepének 

v{ltoz{sa, hagyom{nyőrzés  

 A szabadidő eltöltésének modern form{i 

 Sport: élsport, versenysport, extrém sportok, dopping 

 V{s{rl{s a fogyasztói t{rsadalomban, v{s{rl{si szok{sok 

 Szolg{ltat{sok: minőségi kifog{sok, garancia, k{rtérítés, 

elektronikus szolg{ltat{sok 

 Tudom{ny és kutat{s: egészséges életmód, betegségek, eutan{zia, 

gyógyító elj{r{sok, prevenció 

 A média szerepe, tömegt{jékoztat{s 

 Kommunik{ció a globaliz{lt vil{gban: az internet szerepe egyéni és 

szakmai életünkben 

 A globaliz{ció hat{sai a kultúr{ra, gazdas{gra, emberi 

kapcsolatokra  

 Természeti katasztróf{k, glob{lis környezetvédelmi problém{k és 

következményeik 

 Az Európai Unió 

 

Készségek 

Az C1 szintű komplex nyelvvizsg{hoz szükséges (ír{s-, olvas{s-, hall{s-, 

beszéd- és közvetítési) készségek fejlesztése. 

 

 Ír{skészség: levelek, dolgozatok ír{sa összetett tém{król; 

 Olvasott szöveg értése: hosszú irodalmi és szakmai szövegek, 

műszaki leír{sok olvas{sa; 

 Hallott szöveg értése: r{dió- és tévéműsorok, összetett, rejtett 

jelentéstartalmú szövegek értése; 

 Beszédkészség: folyamatos és gördülékeny beszéd t{rsalg{s és 

ön{lló beszéd sor{n. 
 Közvetítési készségek: Által{nos és tudom{nyos ismeretterjesztő 

szövegek fordít{sa idegen nyelvről magyarra, magyar nyelvű 

szövegek fordít{sa idegen nyelvre, magyar nyelvű szövegek 

összefoglal{sa idegen nyelven. 
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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 szint egy-egy tananyagegységéhez az adott tananyagegységet közvetlenül 

megelőző modul kimeneti követelményével megegyező szintű nyelvtud{s szükséges. 

A belépéshez szükséges nyelvi szint ismeretét a résztvevő a kor{bbi modulok 

elvégzéséről szóló tanúsítv{nnyal, vagy a szint első modulj{ba történő belépéshez 

KERC1 szintű nyelvtud{st igazoló komplex akkredit{lt nyelvvizsga 

bizonyítv{nnyal igazolja. Előbbi dokumentumok hi{ny{ban a résztvevő előzetes 

tud{sfelmérésen az adott modul bemeneti követelményeit teljesíti. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

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

hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje 

megszokni az akcentust. 

 

Szövegértés – Olvas{s: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú 

elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 

 

Beszéd – T{rsalg{s: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; 

nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi 

fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is 

ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az 

szinte fel sem tűnik. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez 

igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a 

hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. 

 

Ír{s:Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget 

írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek 

jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 

megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai 

elemzést írni. 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

 C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan 

felmerülő problémák kapcsán szükséges kitérni. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 Az egyén helye a t{rsadalomban 

 T{rsas kapcsolatok: a csal{d és a h{zass{g intézménye, gener{ciós 

problém{k 

 T{rsadalmi problém{k: nemzetiségek-együttélés, egyh{zak-felekezeti 

hovatartoz{s,  m{ss{g -  előítéletek 

 

  Közügyek: politikai intézmények, politikai szervezetek, korm{nyszervek, 

közigazgat{s, igazs{gszolg{ltat{s 

 Emberi jogok 

 Állampolg{ri jogok és kötelességek 

 Politikai v{laszt{sok  

 Jogérvényesítés, jogorvoslat 

 A gazdas{g és a munka vil{ga 

 Gazdas{gi szektorok, a turizmus jelentősége 

 V{llalati form{k, a v{llalatok adatai, szervezeti felépítés, v{llalati kultúra 

 Üzleti élet, t{rgyal{stechnika, Üzletkötés,  szerződéskötés 

 Szakmai életút, szakmai profilok, tevékenységi körök, tov{bbképzések 

 Munkav{llalói és munk{ltatói jogok és kötelességek 

 Oktat{s 

 A közoktat{s aktu{lis problém{i, iskolakötelezettség, {ltal{nos és 

szakképzés  

 Felsőoktat{s, tudom{nyos fokozatok, képzési tartalmak és finanszíroz{si 

form{k 

 Tanul{si lehetőségek Magyarorsz{gon és a vil{gban 

 P{ly{zatok és ösztöndíjak 

 Tanul{si módszerek, értékelések 

 Tudom{ny és technológia 

 Tudom{nyok terminológi{ja 

 Tudom{nyos ismeretterjesztő programok 

 Az orvostudom{ny eredményeinek hat{sa mindennapi életünkre 

 Tal{lm{nyok, tudom{nyos felfedezések 

 Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem 

 Kultúra 

 Történelem 

 Művészetek, művészeti ir{nyzatok, műalkot{sok  

 Életmód, kultur{lis trendek, viselkedéskultúra, etikett 

 Multikulturalizmus 

 Szubkultúr{k 

 Nyelvhaszn{lat 

 Irodalmi szövegek, stílusok 

 Rétegnyelvek, nyelvi kifejező eszközök 

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok 

 Sajtó, publicisztika 

 A globaliz{ció különböző aspektusai 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem, fenntartható fejlődés 

 Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 A vil{g biztons{ga, h{borúk és terrorizmus 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 könnyen megérteni gyakorlatilag mindent, amit hall vagy olvas 

 jelentés{rnyalatok között is különbséget tenni 

 az érveket és az inform{ciókat összefüggő prezent{cióban előadni  

 b{rmely tém{ról gördülékenyen írni, mondanivalój{t logikusan felépíteni  

 megérteni b{rmely beszélőt közvetlenül és a médi{n keresztül is 

 megérteni és értelmezni gyakorlatilag minden írott szöveget, beleértve az 

elvont, bonyolult struktúr{jú műveket is 

 beszélni és t{rgyalni összetett és érzékeny ügyekről is 

 inform{ciókat, statisztikai adatokat összefoglalni, grafikonokat elemezni,  

 mondanivalój{t úgy előadni, hogy az teljesen megfeleljen a potenci{lis 

befogadó igényeinek 

 érthető, jól olvasható, bonyolult riportokat, cikkeket és esszéket írni 

 megérteni az olyan előad{sokat is, melyek sok köznapi fordulatot, 

region{lis nyelvhaszn{latot és nem ismerős terminológi{t tartalmaznak 

 még a legbonyolultabb helyzetekben is megkülönböztetni a jelentések 

finom {rnyalatait 

 üléseken, szemin{riumokon pontosan, hitelesen jegyzetelni  

 újrafogalmazni gondolatokat azzal a céllal, hogy valamit hangsúlyozzon, 

megkülönböztessen vagy kétértelműséget tiszt{zzon 

 jól szerkesztett kritik{t írni egy dolgozatról vagy egy projektről, 

megindokolva véleményét 

 megérteni dokumentumokat, levelezést, jelentéseket, és az azokban rejlő 

finomabb utal{sokat is 

 előad{sokat, prezent{ciókat követni, és az inform{ciókat tov{bbadni 

m{soknak akkor is, ha a tartalom nem ismerős, elvont és elméleti jellegű 

 megérteni a kollokvi{lis utal{sokat és a zsargont 

 magabiztosan kezelni még provokatív kérdéseket is 

 logikusan szerkesztett, megfelelő stílusú, komplex beadv{nyt írni 

 megérteni különböző műfajú kort{rs és klasszikus irodalmi műveket  

 felfogni a haszn{lt nyelvezet szociokultur{lis h{tterét is 

 a szókincs, az idiomatikus és a kollokvi{lis kifejezések széles reperto{rj{t 

magabiztosan haszn{lni  

 ír{saiban olyan megfelelő és hat{sos logikai struktúr{t alkalmazni, amely 

segíti az olvasót a megértésben 

 megérteni komplex riportokat, kéziköOPeket, szerződéseket, speci{lis és 

jogi szövegeket is 
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 megérteni minden  beszédet akkor is, ha az gyors és erős akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi vagy 

hivatalos kontextusban még a v{ratlan, szokatlan vagy kihív{st jelentő 

helyzetekben is 

 aktív szerepet j{tszani, {ll{spontj{t megvédeni hivatalos megbeszéléseken, 

vit{kban 

 különböző forr{sokból gyűjtött inform{ciókból jól tagolt, hat{sos jelentést, 

levelet, esszét vagy tanulm{nyt készíteni 

 megérteni még a rossz minőségű gépi szöveget is, mely pl. p{lyaudvaron 

vagy sporteseményen hangzik el 

 bonyolult szintaxist könnyedén, nyelvtanilag és ortogr{fiailag helyesen 

alkalmazni 

 mag{t vita sor{n pontosan kifejezni, elkerülni a sz{ndékolatlan 

kétértelműséget 

 jegyzeteléskor a beszélő konkrét szavaival együtt az elmondottak mögöttes 

jelentését is lejegyezni 

 olyan dolgozatokat írni, melyek folyamatokról vagy javaslatokról szólnak, 

mérlegelni azok következményeit és megfelelő következtetéseket levonni 

 érteni a mögöttes tartalmakat és az asszoci{ciós jelentéseket  

 összefüggően és tömören összefoglalni különböző eredetű szóbeli 

inform{ciókat, pontosan rekonstru{lva az érveket és a tényeket, kihagyva a 

felesleges részleteket 

 jól haszn{lni az idióm{kat, kollokvializmusokat, beleértve a viccelődő 

szófordulatokat is 

 egy adott műfajnak megfelelően vil{gos és kifinomult stílusban írni 

 mag{t levélben tudatosan ironikusan, kétértelműen vagy humorosan 

kifejezni  

 úgy írni, hogy az anyanyelvi beszélő nem tal{l benne hib{t 

 megérteni különböző műfajú kort{rs és klasszikus irodalmi műveket  
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  felfogni a haszn{lt nyelvezet szociokultur{lis implik{cióit is 

 előad{sokat, prezent{ciókat követni és tov{bbadni az inform{ciókat 

m{soknak, akkor is, ha a tartalom nem ismerős, elvont és elméleti 

jellegű 

 a szókincs, az idiomatikus és a kollokvi{lis kifejezések széles 

reperto{rj{t magabiztosan haszn{lni a megfelelő regiszterben  

 ír{saiban olyan alkalmas és hat{sos logikai struktúr{t alkalmazni, 

amely segíti az olvasót a megértésben 

 megérteni komplex riportokat, kéziköOPeket, szerződéseket, 

speci{lis és jogi szövegeket is 

 megérteni minden elhangzó beszédet, ak{r közvetített, ak{r 

valós{gos, akkor is, ha az gyors és erős akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi 

vagy hivatalos kontextusban még akkor is, ha a helyzet v{ratlan, 

szokatlan vagy kihív{st jelentő 

 aktív szerepet j{tszani hivatalos megbeszéléseken, vit{kban védve 

{ll{spontj{t 

 különböző forr{sokból gyűjtött inform{ciókból jól tagolt, hat{sos 

jelentést, levelet, esszét vagy tanulm{nyt készíteni 

 megérteni még a rossz minőségű, torzított gépi szöveget is, mely pl. 

p{lyaudvaron vagy sporteseményen hangzik el 

 bonyolult szintaxist könnyedén, nyelvtanilag és ortogr{fiailag 

helyesen alkalmazni 

 mag{t vita sor{n pontosan kifejezni, elkerülni a sz{ndékolatlan 

kétértelműséget 

 jegyzeteléskor a beszélő konkrét szavaival együtt az elmondottak 

mögöttes jelentését is lejegyezni 

 olyan dolgozatokat írni, melyek folyamatokról vagy javaslatokról 

szólnak, mérlegelve a következményeket, következtetéseket 

levonva, és végig az odaillő stílust alkalmazva 

 érteni a mögöttes tartalmakat és az asszoci{ciós jelentéseket  

 összefüggően és tömören összefoglalni különböző eredetű szóbeli 

inform{ciókat, pontosan rekonstru{lva az érveket és a tényeket, 

kihagyva a felesleges részleteket 

 jól haszn{lni az idióm{kat, kollokvializmusokat, beleértve az 

érzelmi, sugalló és viccelődő fordulatokat is 

 vil{gos és kifinomult stílusban írni a műfajnak megfelelő 

történeteket és leír{sokat 

 mag{t a levélben tudatosan ironikusan, kétértelműen vagy 

humorosan kifejezni  

 úgy írni, hogy az anyanyelvi beszélő nem tal{l benne hib{t 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 A szint anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

 T{rsadalmi, gazdas{gi és szoci{lis problém{k Olaszorsz{gban 

 It{lia és Olaszorsz{g szerepe a különböző történelmi korszakokban  

 Olaszorsz{g helye az Európai Unióban 

 Olaszorsz{g gazdas{gi, kereskedelmi és kultur{lis kapcsolatai 

 Az egyh{z szerepe Olaszorsz{gban 

 Etnikai és vall{si keveredés 

 A nagyhatalmak szerepe a vil{g nemzetközi folyamataiban 

 A többnyelvűség 

 Nyelvpolitika  

 T{rsadalmi mobilit{s, t{voktat{s, az oktat{st és kutat{s elősegítő 

ösztöndíjak 

 Tudom{nyos eredmények, olasz kutatók, tudósok 

 Művészettörténet, művészeti alkot{sok 
  A globaliz{ció hat{sai 
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Lehetséges modulszerkezetek KER C2 szinten: 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-3 

 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan felmerülő 

problémák kapcsán szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 könnyen megérteni gyakorlatilag mindent, amit hall vagy olvas 

 jelentés{rnyalatok között is különbséget tenni 

 az érveket és az inform{ciókat összefüggő prezent{cióban előadni  

 b{rmely tém{ról gördülékenyen írni, mondanivalój{t logikusan felépíteni  

 megérteni b{rmely beszélőt közvetlenül és a médi{n keresztül is 

 

  megérteni és értelmezni gyakorlatilag minden írott szöveget, beleértve az 

elvont, bonyolult struktúr{jú műveket is 

 beszélni és t{rgyalni összetett és érzékeny ügyekről is 

 inform{ciókat, statisztikai adatokat összefoglalni, grafikonokat elemezni,  

 mondanivalój{t úgy előadni, hogy az teljesen megfeleljen a potenci{lis 

befogadó igényeinek 

 érthető, jól olvasható, bonyolult riportokat, cikkeket és esszéket írni 

 megérteni az olyan előad{sokat is, melyek sok köznapi fordulatot, 

region{lis nyelvhaszn{latot és nem ismerős terminológi{t tartalmaznak 

Tematika és szókincs 

 Az egyén helye a t{rsadalomban 

 T{rsas kapcsolatok: a csal{d és a h{zass{g intézménye, gener{ciós 

problém{k 

 T{rsadalmi problém{k: nemzetiségek-együttélés, egyh{zak-felekezeti 

hovatartoz{s,  m{ss{g -  előítéletek 

 Közügyek: politikai intézmények, politikai szervezetek, korm{nyszervek, 

közigazgat{s, igazs{gszolg{ltat{s 

 Emberi jogok 

 Állampolg{ri jogok és kötelességek 

 Politikai v{laszt{sok  

 Jogérvényesítés, jogorvoslat 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi, gazdas{gi és szoci{lis problém{k Olaszorsz{gban 

 Az egyh{z szerepe Olaszorsz{gban 

 Etnikai és vall{si keveredés 

 

  



189 

 

C2.2. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan felmerülő 

problémák kapcsán szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

 A résztvevő képes: 

 még a legbonyolultabb helyzetekben is megkülönböztetni a jelentések 

finom {rnyalatait 

 üléseken, szemin{riumokon pontosan, hitelesen jegyzetelni  

 újrafogalmazni gondolatokat azzal a céllal, hogy valamit hangsúlyozzon, 

megkülönböztessen vagy kétértelműséget tiszt{zzon 

 jól szerkesztett kritik{t írni egy dolgozatról vagy egy projektről, 

megindokolva véleményét 

 megérteni dokumentumokat, levelezést, jelentéseket, és az azokban rejlő 

finomabb utal{sokat is 

 előad{sokat, prezent{ciókat követni, és az inform{ciókat tov{bbadni 

m{soknak akkor is, ha a tartalom nem ismerős, elvont és elméleti jellegű 

 megérteni a kollokvi{lis utal{sokat és a zsargont 

 magabiztosan kezelni még provokatív kérdéseket is 

 logikusan szerkesztett, megfelelő stílusú, komplex beadv{nyt írni 

Tematika és szókincs 

 A gazdas{g és a munka vil{ga 

 Gazdas{gi szektorok, a turizmus jelentősége 

 V{llalati form{k, a v{llalatok adatai, szervezeti felépítés, v{llalati kultúra 

 Üzleti élet, t{rgyal{stechnika, Üzletkötés,  szerződéskötés 

 Szakmai életút, szakmai profilok, tevékenységi körök, tov{bbképzések 

 Munkav{llalói és munk{ltatói jogok és kötelességek 

 Oktat{s 

 A közoktat{s aktu{lis problém{i, iskolakötelezettség, {ltal{nos és 

szakképzés  

 Felsőoktat{s, tudom{nyos fokozatok, képzési tartalmak és finanszíroz{si 

form{k 

 Tanul{si lehetőségek Magyarorsz{gon és a vil{gban 

 P{ly{zatok és ösztöndíjak 

 Tanul{si módszerek, értékelések 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g gazdas{gi, kereskedelmi és kultur{lis kapcsolatai 

 T{rsadalmi mobilit{s, t{voktat{s, az oktat{st és kutat{s elősegítő 

ösztöndíjak 
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C2.3. modul  

Minimum órasz{m 60 

Maximum órasz{m 90 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan felmerülő 

problémák kapcsán szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni különböző műfajú kort{rs és klasszikus irodalmi műveket  

 felfogni a haszn{lt nyelvezet szociokultur{lis h{tterét is 

 a szókincs, az idiomatikus és a kollokvi{lis kifejezések széles reperto{rj{t 

magabiztosan haszn{lni  

 ír{saiban olyan megfelelő és hat{sos logikai struktúr{t alkalmazni, amely 

segíti az olvasót a megértésben 

 megérteni komplex riportokat, kéziköOPeket, szerződéseket, speci{lis és 

jogi szövegeket is 

 megérteni minden  beszédet akkor is, ha az gyors és erős akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi vagy 

hivatalos kontextusban még a v{ratlan, szokatlan vagy kihív{st jelentő 

helyzetekben is 

Tematika és szókincs 

 Tudom{ny és technológia 

 Tudom{nyok terminológi{ja 

 Tudom{nyos ismeretterjesztő programok 

 Az orvostudom{ny eredményeinek hat{sa mindennapi életünkre 

 Tal{lm{nyok, tudom{nyos felfedezések 

 Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem 

 Kultúra 

 Történelem 

 Művészetek, művészeti ir{nyzatok, műalkot{sok  

 Életmód, kultur{lis trendek, viselkedéskultúra, etikett 

 Multikulturalizmus 

 Szubkultúr{k 

 

  Nyelvhaszn{lat 

 Irodalmi szövegek, stílusok 

 Rétegnyelvek, nyelvi kifejező eszközök 

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok 

 Sajtó, publicisztika 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Tudom{nyos eredmények, olasz kutatók, tudósok 

 It{lia és Olaszorsz{g szerepe a különböző történelmi korszakokban  

 Művészettörténet, művészeti alkot{sok 

 A többnyelvűség 

 Nyelvpolitika  
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-4  

 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan 

felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 könnyen megérteni gyakorlatilag mindent, amit hall vagy olvas 

 jelentés{rnyalatok között is különbséget tenni 

 mag{t spont{n módon, folyékonyan és pontosan kifejezni 

 az érveket és az inform{ciókat összefüggő prezent{cióban előadni  

 b{rmely tém{ról gördülékenyen írni, mondanivalój{t logikusan 

felépíteni  

 megérteni b{rmely beszélőt közvetlenül és a médi{n keresztül is 

 megérteni és értelmezni gyakorlatilag minden írott szöveget, beleértve 

az elvont, bonyolult struktúr{jú műveket is 

 beszélni és t{rgyalni összetett és érzékeny ügyekről is 

 

  inform{ciókat, statisztikai adatokat összefoglalni, grafikonokat 

elemezni,  

 mondanivalój{t úgy előadni, hogy az teljesen megfeleljen a potenci{lis 

befogadó igényeinek 

 érthető, jól olvasható, bonyolult riportokat, cikkeket és esszéket írni 

Tematika és szókincs 

 Az egyén helye a t{rsadalomban 

 T{rsas kapcsolatok: a csal{d és a h{zass{g intézménye, gener{ciós 

problém{k 

 T{rsadalmi problém{k: nemzetiségek-együttélés, egyh{zak-felekezeti 

hovatartoz{s,  m{ss{g -  előítéletek 

 Közügyek: politikai intézmények, politikai szervezetek, korm{nyszervek, 

közigazgat{s, igazs{gszolg{ltat{s 

 Emberi jogok 

 Állampolg{ri jogok és kötelességek 

 Politikai v{laszt{sok  

 Jogérvényesítés, jogorvoslat 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi, gazdas{gi és szoci{lis problém{k Olaszorsz{gban 

 Az egyh{z szerepe Olaszorsz{gban 

 Etnikai és vall{si keveredés 
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C2.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni az olyan előad{sokat is, melyek sok köznapi fordulatot, 

region{lis nyelvhaszn{latot és nem ismerős terminológi{t 

tartalmaznak 

 még a legbonyolultabb helyzetekben is megkülönböztetni a 

jelentések finom {rnyalatait 

 üléseken, szemin{riumokon pontosan, hitelesen jegyzetelni  

 

  újrafogalmazni gondolatokat azzal a céllal, hogy valamit 

hangsúlyozzon, megkülönböztessen vagy kétértelműséget 

tiszt{zzon 

 jól szerkesztett kritik{t írni egy dolgozatról vagy egy projektről, 

megindokolva véleményét 

 megérteni dokumentumokat, levelezést, jelentéseket, és az azokban 

rejlő finomabb utal{sokat is 

 előad{sokat, prezent{ciókat követni, és az inform{ciókat 

tov{bbadni m{soknak akkor is, ha a tartalom nem ismerős, elvont 

és elméleti jellegű 

 megérteni a kollokvi{lis utal{sokat és a zsargont 

 magabiztosan kezelni még provokatív kérdéseket is 

 logikusan szerkesztett, megfelelő stílusú, komplex beadv{nyt írni 

Tematika és szókincs 

 A gazdas{g és a munka vil{ga 

 Gazdas{gi szektorok, a turizmus jelentősége 

 V{llalati form{k, a v{llalatok adatai, szervezeti felépítés, v{llalati 

kultúra 

 Üzleti élet, t{rgyal{stechnika, Üzletkötés,  szerződéskötés 

 Szakmai életút, szakmai profilok, tevékenységi körök, 

tov{bbképzések 

 Munkav{llalói és munk{ltatói jogok és kötelességek 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g helye az Európai Unióban 

 Olaszorsz{g gazdas{gi, kereskedelmi és kultur{lis kapcsolatai 
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C2.3. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan 

felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

 A résztvevő képes: 

 megérteni különböző műfajú kort{rs és klasszikus irodalmi műveket  

 felfogni a haszn{lt nyelvezet szociokultur{lis h{tterét is 

 a szókincs, az idiomatikus és a kollokvi{lis kifejezések széles reperto{rj{t 

magabiztosan haszn{lni  

 ír{saiban olyan megfelelő és hat{sos logikai struktúr{t alkalmazni, amely 

segíti az olvasót a megértésben 

 megérteni komplex riportokat, kézikönyveket, szerződéseket, speci{lis és 

jogi szövegeket is 

 megérteni minden elhangzó beszédet akkor is, ha az gyors és erős 

akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi vagy 

hivatalos kontextusban még a v{ratlan, szokatlan vagy kihív{st jelentő 

helyzetekben is 

 aktív szerepet j{tszani, {ll{spontj{t megvédeni hivatalos megbeszéléseken, 

vit{kban 

 különböző forr{sokból gyűjtött inform{ciókból jól tagolt, hat{sos jelentést, 

levelet, esszét vagy tanulm{nyt készíteni 

Tematika és szókincs 

 Oktat{s 

 A közoktat{s aktu{lis problém{i, iskolakötelezettség, {ltal{nos és 

szakképzés  

 Felsőoktat{s, tudom{nyos fokozatok, képzési tartalmak és finanszíroz{si 

form{k 

 Tanul{si lehetőségek Magyarorsz{gon és a vil{gban 

 P{ly{zatok és ösztöndíjak 

 Tanul{si módszerek, értékelések 

 Tudom{ny és technológia 

 Tudom{nyok terminológi{ja 

 Tudom{nyos ismeretterjesztő programok 

 Az orvostudom{ny eredményeinek hat{sa mindennapi életünkre 

 Tal{lm{nyok, tudom{nyos felfedezések 

 Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi mobilit{s, t{voktat{s, az oktat{st és kutat{s elősegítő 

ösztöndíjak 

 Tudom{nyos eredmények, olasz kutatók, tudósok 
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C2.4. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 66 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni még a rossz minőségű gépi szöveget is, mely pl. 

p{lyaudvaron vagy sporteseményen hangzik el 

 bonyolult szintaxist könnyedén, nyelvtanilag és ortogr{fiailag 

helyesen alkalmazni 

 mag{t vita sor{n pontosan kifejezni, elkerülni a sz{ndékolatlan 

kétértelműséget 

 jegyzeteléskor a beszélő konkrét szavaival együtt az elmondottak 

mögöttes jelentését is lejegyezni 

 olyan dolgozatokat írni, melyek folyamatokról vagy javaslatokról 

szólnak, mérlegelni azok következményeit és megfelelő 

következtetéseket levonni 

 érteni a mögöttes tartalmakat és az asszoci{ciós jelentéseket  

 összefüggően és tömören összefoglalni különböző eredetű szóbeli 

inform{ciókat, pontosan rekonstru{lva az érveket és a tényeket, 

kihagyva a felesleges részleteket 

 jól haszn{lni az idióm{kat, kollokvializmusokat, beleértve a 

viccelődő szófordulatokat is 

 egy adottműfajnak megfelelően vil{gos és kifinomult stílusban írni 

 mag{t levélben tudatosan ironikusan, kétértelműen vagy 

humorosan kifejezni  

 úgy írni, hogy az anyanyelvi beszélő nem tal{l benne hib{t 
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 Tematika és szókincs 

 Kultúra 

 Történelem 

 Művészetek, művészeti ir{nyzatok, műalkot{sok  

 Életmód, kultur{lis trendek, viselkedéskultúra, etikett 

 Multikulturalizmus 

 Szubkultúr{k 

 Nyelvhaszn{lat 

 Irodalmi szövegek, stílusok 

 Rétegnyelvek, nyelvi kifejező eszközök 

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok 

 Sajtó, publicisztika 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 It{lia és Olaszorsz{g szerepe a különböző történelmi korszakokban  

 Művészettörténet, művészeti alkot{sok 

 A többnyelvűség 

 Nyelvpolitika  
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-5  

 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 54 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan 

felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 könnyen megérteni gyakorlatilag mindent, amit hall vagy olvas 

 jelentés{rnyalatok között is különbséget tenni 

 mag{t spont{n módon, folyékonyan és pontosan kifejezni 

 az érveket és az inform{ciókat összefüggő prezent{cióban előadni  

 b{rmely tém{ról gördülékenyen írni, mondanivalój{t logikusan 

felépíteni  

 

  megérteni b{rmely beszélőt közvetlenül és a médi{n keresztül is 

 megérteni és értelmezni gyakorlatilag minden írott szöveget, beleértve 

az elvont, bonyolult struktúr{jú műveket is 

 beszélni és t{rgyalni összetett és érzékeny ügyekről is 

 inform{ciókat, statisztikai adatokat összefoglalni, grafikonokat 

elemezni,  

 mondanivalój{t úgy előadni, hogy az teljesen megfeleljen a potenci{lis 

befogadó igényeinek 

 érthető, jól olvasható, bonyolult riportokat, cikkeket és esszéket írni 

Tematika és szókincs 

 Az egyén helye a t{rsadalomban 

 T{rsas kapcsolatok: a csal{d és a h{zass{g intézménye, gener{ciós 

problém{k 

 T{rsadalmi problém{k: nemzetiségek-együttélés, egyh{zak-felekezeti 

hovatartoz{s,  m{ss{g -  előítéletek 

 Közügyek: politikai intézmények, politikai szervezetek, korm{nyszervek, 

közigazgat{s, igazs{gszolg{ltat{s 

 Emberi jogok 

 Állampolg{ri jogok és kötelességek 

 Politikai v{laszt{sok  

 Jogérvényesítés, jogorvoslat 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi, gazdas{gi és szoci{lis problém{k Olaszorsz{gban 

 Az egyh{z szerepe Olaszorsz{gban 

 Etnikai és vall{si keveredés 
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C2.2. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 54 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

 A résztvevő képes: 

 megérteni az olyan előad{sokat is, melyek sok köznapi fordulatot, 

region{lis nyelvhaszn{latot és nem ismerős terminológi{t 

tartalmaznak 

 még a legbonyolultabb helyzetekben is megkülönböztetni a 

jelentések finom {rnyalatait 

 üléseken, szemin{riumokon pontosan, hitelesen jegyzetelni  

 újrafogalmazni gondolatokat azzal a céllal, hogy valamit 

hangsúlyozzon, megkülönböztessen vagy kétértelműséget 

tiszt{zzon 

 jól szerkesztett kritik{t írni egy dolgozatról vagy egy projektről, 

megindokolva véleményét 

 megérteni dokumentumokat, levelezést, jelentéseket, és az azokban 

rejlő finomabb utal{sokat is 

 előad{sokat, prezent{ciókat követni, és az inform{ciókat 

tov{bbadni m{soknak akkor is, ha a tartalom nem ismerős, elvont 

és elméleti jellegű 

 megérteni a kollokvi{lis utal{sokat és a zsargont 

 magabiztosan kezelni még provokatív kérdéseket is 

 logikusan szerkesztett, megfelelő stílusú, komplex beadv{nyt írni 

Tematika és szókincs 

 A gazdas{g és a munka vil{ga 

 Gazdas{gi szektorok, a turizmus jelentősége 

 V{llalati form{k, a v{llalatok adatai, szervezeti felépítés, v{llalati 

kultúra 

 Üzleti élet, t{rgyal{stechnika, Üzletkötés,  szerződéskötés 

 Szakmai életút, szakmai profilok, tevékenységi körök, 

tov{bbképzések 

 Munkav{llalói és munk{ltatói jogok és kötelességek 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g helye az Európai Unióban 

 Olaszorsz{g gazdas{gi, kereskedelmi és kultur{lis kapcsolatai 
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C2.3. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 54 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni különböző műfajú kort{rs és klasszikus irodalmi 

műveket  

 felfogni a haszn{lt nyelvezet szociokultur{lis h{tterét is 

 a szókincs, az idiomatikus és a kollokvi{lis kifejezések széles 

reperto{rj{t magabiztosan haszn{lni  

 ír{saiban olyan megfelelő és hat{sos logikai struktúr{t alkalmazni, 

amely segíti az olvasót a megértésben 

 megérteni komplex riportokat, kézikönyveket, szerződéseket, 

speci{lis és jogi szövegeket is 

 megérteni minden elhangzó beszédet akkor is, ha az gyors és erős 

akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi 

vagy hivatalos kontextusban még a v{ratlan, szokatlan vagy 

kihív{st jelentő helyzetekben is 

 aktív szerepet j{tszani, {ll{spontj{t megvédeni hivatalos 

megbeszéléseken, vit{kban 

 különböző forr{sokból gyűjtött inform{ciókból jól tagolt, hat{sos 

jelentést, levelet, esszét vagy tanulm{nyt készíteni 

Tematika és szókincs 

 Oktat{s 

 A közoktat{s aktu{lis problém{i, iskolakötelezettség, {ltal{nos és 

szakképzés  

 Felsőoktat{s, tudom{nyos fokozatok, képzési tartalmak és 

finanszíroz{si form{k 

 Tanul{si lehetőségek Magyarorsz{gon és a vil{gban 

 P{ly{zatok és ösztöndíjak 

 Tanul{si módszerek, értékelések 

 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi mobilit{s, t{voktat{s, az oktat{st és kutat{s elősegítő 

ösztöndíjak 
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C2.4. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 54 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni komplex riportokat, kézikönyveket, szerződéseket, 

speci{lis és jogi szövegeket is 

 megérteni minden elhangzó beszédet akkor is, ha az gyors és erős 

akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi 

vagy hivatalos kontextusban még a v{ratlan, szokatlan vagy 

kihív{st jelentő helyzetekben is 

 aktív szerepet j{tszani, {ll{spontj{t megvédeni hivatalos 

megbeszéléseken, vit{kban 

 különböző forr{sokból gyűjtött inform{ciókból jól tagolt, hat{sos 

jelentést, levelet, esszét vagy tanulm{nyt készíteni 

 megérteni még a rossz minőségű gépi szöveget is, mely pl. 

p{lyaudvaron vagy sporteseményen hangzik el 

 bonyolult szintaxist könnyedén, nyelvtanilag és ortogr{fiailag 

helyesen alkalmazni 

 mag{t vita sor{n pontosan kifejezni, elkerülni a sz{ndékolatlan 

kétértelműséget 

 jegyzeteléskor a beszélő konkrét szavaival együtt az elmondottak 

mögöttes jelentését is lejegyezni 

Tematika és szókincs 

 Tudom{ny és technológia 

 Tudom{nyok terminológi{ja 

 Tudom{nyos ismeretterjesztő programok 

 Az orvostudom{ny eredményeinek hat{sa mindennapi életünkre 

 Tal{lm{nyok, tudom{nyos felfedezések 

 

  Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 
 Tudom{nyos eredmények, olasz kutatók, tudósok 
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C2.5. modul  

Minimum órasz{m 36 

Maximum órasz{m 54 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan 

felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni még a rossz minőségű gépi szöveget is, mely pl. p{lyaudvaron 

vagy sporteseményen hangzik el 

 bonyolult szintaxist könnyedén, nyelvtanilag és ortogr{fiailag helyesen 

alkalmazni 

 mag{t vita sor{n pontosan kifejezni, elkerülni a sz{ndékolatlan 

kétértelműséget 

 jegyzeteléskor a beszélő konkrét szavaival együtt az elmondottak mögöttes 

jelentését is lejegyezni 

 olyan dolgozatokat írni, melyek folyamatokról vagy javaslatokról szólnak, 

mérlegelni azok következményeit és megfelelő következtetéseket levonni 

 érteni a mögöttes tartalmakat és az asszoci{ciós jelentéseket  

 összefüggően és tömören összefoglalni különböző eredetű szóbeli 

inform{ciókat, pontosan rekonstru{lva az érveket és a tényeket, kihagyva a 

felesleges részleteket 

 jól haszn{lni az idióm{kat, kollokvializmusokat, beleértve a viccelődő 

szófordulatokat is 

 egy adottműfajnak megfelelően vil{gos és kifinomult stílusban írni 

  mag{t levélben tudatosan ironikusan, kétértelműen vagy humorosan 

kifejezni  

 úgy írni, hogy az anyanyelvi beszélő nem tal{l benne hib{t 

Tematika és szókincs 

 Kultúra 

 Történelem 

 Művészetek, művészeti ir{nyzatok, műalkot{sok  

 Életmód, kultur{lis trendek, viselkedéskultúra, etikett 

 Multikulturalizmus 

 Szubkultúr{k 

 Nyelvhaszn{lat 

 Irodalmi szövegek, stílusok 

 Rétegnyelvek, nyelvi kifejező eszközök 

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok 

 Sajtó, publicisztika 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 It{lia és Olaszorsz{g szerepe a különböző történelmi korszakokban  

 Művészettörténet, művészeti alkot{sok 

 A többnyelvűség 

 Nyelvpolitika  
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-6  

 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 könnyen megérteni gyakorlatilag mindent, amit hall vagy olvas 

 jelentés{rnyalatok között is különbséget tenni 

 mag{t spont{n módon, folyékonyan és pontosan kifejezni 

 

  az érveket és az inform{ciókat összefüggő prezent{cióban előadni  

 b{rmely tém{ról gördülékenyen írni, mondanivalój{t logikusan 

felépíteni  

 megérteni b{rmely beszélőt közvetlenül és a médi{n keresztül is 

 megérteni és értelmezni gyakorlatilag minden írott szöveget, 

beleértve az elvont, bonyolult struktúr{jú műveket is 

Tematika és szókincs 

 Az egyén helye a t{rsadalomban 

 T{rsas kapcsolatok: a csal{d és a h{zass{g intézménye, gener{ciós 

problém{k 

 T{rsadalmi problém{k: nemzetiségek-együttélés, egyh{zak-

felekezeti hovatartoz{s,  m{ss{g -  előítéletek 

 Közügyek: politikai intézmények, politikai szervezetek, 

korm{nyszervek, közigazgat{s, igazs{gszolg{ltat{s 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi, gazdas{gi és szoci{lis problém{k Olaszorsz{gban 

 Az egyh{z szerepe Olaszorsz{gban 

 Etnikai és vall{si keveredés 
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C2.2. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 beszélni és t{rgyalni összetett és érzékeny ügyekről is 

 inform{ciókat, statisztikai adatokat összefoglalni, grafikonokat 

elemezni,  

 mondanivalój{t úgy előadni, hogy az teljesen megfeleljen a 

potenci{lis befogadó igényeinek 

 

  érthető, jól olvasható, bonyolult riportokat, cikkeket és esszéket írni 

 megérteni az olyan előad{sokat is, melyek sok köznapi fordulatot, 

region{lis nyelvhaszn{latot és nem ismerős terminológi{t 

tartalmaznak 

 még a legbonyolultabb helyzetekben is megkülönböztetni a 

jelentések finom {rnyalatait 

 üléseken, szemin{riumokon pontosan, hitelesen jegyzetelni  

 újrafogalmazni gondolatokat azzal a céllal, hogy valamit 

hangsúlyozzon, megkülönböztessen vagy kétértelműséget 

tiszt{zzon 

 jól szerkesztett kritik{t írni egy dolgozatról vagy egy projektről, 

megindokolva véleményé 

Tematika és szókincs 

 Emberi jogok 

 Állampolg{ri jogok és kötelességek 

 Politikai v{laszt{sok  

 Jogérvényesítés, jogorvoslat 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g helye az Európai Unióban 
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C2.3. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni dokumentumokat, levelezést, jelentéseket, és az azokban 

rejlő finomabb utal{sokat is 

 

  előad{sokat, prezent{ciókat követni, és az inform{ciókat 

tov{bbadni m{soknak akkor is, ha a tartalom nem ismerős, elvont 

és elméleti jellegű 

 megérteni a kollokvi{lis utal{sokat és a zsargont 

 magabiztosan kezelni még provokatív kérdéseket is 

 logikusan szerkesztett, megfelelő stílusú, komplex beadv{nyt írni 

 megérteni különböző műfajú kort{rs és klasszikus irodalmi 

műveket  

 felfogni a haszn{lt nyelvezet szociokultur{lis h{tterét is 

 a szókincs, az idiomatikus és a kollokvi{lis kifejezések széles 

reperto{rj{t magabiztosan haszn{lni  

 ír{saiban olyan megfelelő és hat{sos logikai struktúr{t alkalmazni, 

amely segíti az olvasót a megértésben 

Tematika és szókincs 

 A gazdas{g és a munka vil{ga 

 Gazdas{gi szektorok, a turizmus jelentősége 

 V{llalati form{k, a v{llalatok adatai, szervezeti felépítés, v{llalati 

kultúra 

 Üzleti élet, t{rgyal{stechnika, Üzletkötés,  szerződéskötés 

 Szakmai életút, szakmai profilok, tevékenységi körök, 

tov{bbképzések 

 Munkav{llalói és munk{ltatói jogok és kötelességek 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 Olaszorsz{g gazdas{gi, kereskedelmi és kultur{lis kapcsolatai 
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C2.4. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben konkrétan 

felmerülő problémák kapcsán szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 

 A résztvevő képes: 

 megérteni komplex riportokat, kézikönyveket, szerződéseket, 

speci{lis és jogi szövegeket is 

 megérteni minden elhangzó beszédet akkor is, ha az gyors és erős 

akcentusú 

 spont{n módon és könnyedén kommunik{lni b{rmely t{rsadalmi 

vagy hivatalos kontextusban még a v{ratlan, szokatlan vagy 

kihív{st jelentő helyzetekben is 

 aktív szerepet j{tszani, {ll{spontj{t megvédeni hivatalos 

megbeszéléseken, vit{kban 

 különböző forr{sokból gyűjtött inform{ciókból jól tagolt, hat{sos 

jelentést, levelet, esszét vagy tanulm{nyt készíteni 

Tematika és szókincs 

 Oktat{s 

 A közoktat{s aktu{lis problém{i, iskolakötelezettség, {ltal{nos és 

szakképzés  

 Felsőoktat{s, tudom{nyos fokozatok, képzési tartalmak és 

finanszíroz{si form{k 

 Tanul{si lehetőségek Magyarorsz{gon és a vil{gban 

 P{ly{zatok és ösztöndíjak 

 Tanul{si módszerek, értékelések 

 Tudom{ny és technológia 

 Tudom{nyok terminológi{ja 

 Tudom{nyos ismeretterjesztő programok 

 Az orvostudom{ny eredményeinek hat{sa mindennapi életünkre 

 Tal{lm{nyok, tudom{nyos felfedezések 

 Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem 

 
Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 T{rsadalmi mobilit{s, t{voktat{s, az oktat{st és kutat{s elősegítő 

ösztöndíjak 

 Tudom{nyos eredmények, olasz kutatók, tudósok 
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C2.5. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 megérteni még a rossz minőségű gépi szöveget is, mely pl. 

p{lyaudvaron vagy sporteseményen hangzik el 

 bonyolult szintaxist könnyedén, nyelvtanilag és ortogr{fiailag 

helyesen alkalmazni 

 mag{t vita sor{n pontosan kifejezni, elkerülni a sz{ndékolatlan 

kétértelműséget 

 jegyzeteléskor a beszélő konkrét szavaival együtt az elmondottak 

mögöttes jelentését is lejegyezni 

 olyan dolgozatokat írni, melyek folyamatokról vagy javaslatokról 

szólnak, mérlegelni azok következményeit és megfelelő 

következtetéseket levonni 

Tematika és szókincs 

 Kultúra 

 Történelem 

 Művészetek, művészeti ir{nyzatok, műalkot{sok  

 Életmód, kultur{lis trendek, viselkedéskultúra, etikett 

 Multikulturalizmus 

 Szubkultúr{k 

 Nyelvhaszn{lat 

 Irodalmi szövegek, stílusok 

 Rétegnyelvek, nyelvi kifejező eszközök 

 Modern nyelvhaszn{lat, dialektusok 

 Sajtó, publicisztika 

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 It{lia és Olaszorsz{g szerepe a különböző történelmi korszakokban  

 Művészettörténet, művészeti alkot{sok 
 A többnyelvűség 

 Nyelvpolitika 
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C2.6. modul  

Minimum órasz{m 30 

Maximum órasz{m 45 

Tartalmi 

követelmények 

A modul anyaga az al{bbi ismereteket tartalmazza: 

Nyelvtani ismeretek 

C2 szinten nyelvtani kérdésekre csak a feldolgozandó szövegekben 

konkrétan felmerülő problém{k kapcs{n szükséges kitérni. 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

A résztvevő képes: 

 érteni a mögöttes tartalmakat és az asszoci{ciós jelentéseket  

 összefüggően és tömören összefoglalni különböző eredetű szóbeli 

inform{ciókat, pontosan rekonstru{lva az érveket és a tényeket, 

kihagyva a felesleges részleteket 

 jól haszn{lni az idióm{kat, kollokvializmusokat, beleértve a 

viccelődő szófordulatokat is 

 egy adottműfajnak megfelelően vil{gos és kifinomult stílusban írni 

 mag{t levélben tudatosan ironikusan, kétértelműen vagy 

humorosan kifejezni  

 úgy írni, hogy az anyanyelvi beszélő nem tal{l benne hib{t 

Tematika és szókincs 

 A globaliz{ció különböző aspektusai 

 Ökológia, környezetszennyezés, környezetvédelem, fenntartható 

fejlődés 

 Informatika, digit{lis kommunik{ció, vil{gh{ló 

 A vil{g biztons{ga, h{borúk és terrorizmus  

 

Kultur{lis és orsz{gismereti inform{ciók 

 

 A globaliz{ció hat{sai 
 

 


