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Német C2 1 1 053  

nyelvi programkövetelmény 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve   Kaposvári Egyetem 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése  Német nyelv 

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

Nyelvi képzés fajtája  Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa  Kontaktórás képzés  

A képzés formája  Csoportos képzés  

Minimális óraszám   1110 

Maximális óraszám 
1340 

 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

Az egyes nyelvi képzettségi szintek zárásakor megszerezhető TANÚSÍTVÁNY 
kiadásának a feltétele a képzés adott moduljaihoz tartozó óraszámok legalább 80%‐
án történő részvétel, valamint modulzáró vizsga (záróvizsga) sikeres – minimum 60%‐
os –teljesítése. Ennek alapján a záró vizsga „megfelelt” vagy „nem megfelelt” 
minősítésű lehet. 
 

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

 
 

 

KER A1   2 modul

KER A2   2 modul 

KER B1   2 modul 

KER B2   4 modul 

KER C1   4 modul 

KER C2   3 modul 
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Képzési követelmények leírása 

 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  100 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

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

kezdők is bekapcsolódhatnak. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

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

közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és 

szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá. 

 

Szövegértés  – Olvasás: Megérti  a  nagyon  egyszerű mondatokat,  például 

hirdetésekben,  plakátokon  vagy  katalógusokban  az  ismert  nevek  vagy 

szavak segítségével. 

 

Beszéd  –  Társalgás:  Képes  egyszerű  kapcsolatteremtésre,  ha  a  másik 

személy  kész  mondanivalóját  kissé  lassabban  vagy  más  kifejezésekkel 

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

meg  tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek 

konkrét kifejezésére szolgálnak. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel  és mondatokkal be 

tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit. 

 

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

Ki  tud  tölteni  egyszerű  nyomtatványon  a  személyi  adataira  vonatkozó 

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

a címét. 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   A kijelentő és kérdő mondat szórendje. 

 Igék ragozása jelen időben (normál, Brechung‐os, Umlaut‐os) 

 Személyes névmás és ragozása alany‐ és tárgyesetben 

 A főnevek neme és többes száma 

 Határozott, határozatlan névelő ragozása 

 Tagadás 

 Birtokos névmások 

 A létige és a módbeli segédigék jelen idejű ragozása: möchten, können, 

müssen, dürfen 

 Időkifejezések 

 Birtoklás kifejezése 

 Igekötős igék 

 Felszólítás 

 Helyhatározói elöljárószók 

 Elöljárószók tárgy és részes esettel 

 Múlt idő képzése (Perfekt) 

 Melléknév fokozása, hasonlítás 

 Számok 1000‐ 

 Módbeli segédigék: wollen, sollen 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Alapvető személyes adatok megadása 

 Munkahely és beosztás megnevezése 

 Család, családtagok, rokoni viszonyok megnevezése 

 A háztartás tárgyai, a lakás helyiségei és a lakás felszereltsége 

 Ételek, italok 

 Mindennapi tevékenységek, napirend 

 Számok 1‐1000 

 A nyelvi etikettnek megfelelő megszólítás, köszönés 

 Tegezés, Önözés szabályai 

 Szabadidő, hobbi, sport 

 Betegségek, gyógyszerek 

 Üzletek, szolgáltatások 

 Országok 

 Mindennapok, napirend 

 Tanács kérése és adása 

 Információ kérése és adása önmagamról és másokról 

 Egyszerű űrlapok kitöltése, köszönetnyilvánítás
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Üdvözlési formák 

 Programok  megbeszélése,  meghívás,  annak  elfogadása  és 

elutasítása 

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

legfontosabb adatai 

 Az  német  nyelvterület  legnagyobb/legismertebb  országainak 

földrajzi  elhelyezkedése,  nevezetes  települések,  ismert  városok 

bemutatása 

 Turisztikai látnivalók a német nyelvterület legnagyobb országaiban 

 A  német  nyelvű  országok  legismertebb  ételei,  italai,  étkezési 

szokásai 

 Családi ünnepek a német nyelvterület országaiban  

 Kedvenc évszak, német nyelvterület klímája, jellemző időjárása 

 

 

 

 

   



6 
 

 

A1.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  számára  ismerős 

mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat. Meg tud érteni 

olyan  kérdéseket,  amelyek  személyes  jellegűek  vagy  a  körülötte  levő 

dolgokkal kapcsolatos. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  nagyon  egyszerű 

mondatokat, például feliratokon, posztereken vagy katalógusokban. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  használni  tudja  a  számára  ismerős 

mindennapi  kifejezéseket,  be  tudjon  mutatkozni  és  be  tudjon  mutatni 

másokat, alapvető információkat tudjon közölni saját magáról. 

Íráskészség:  a  nyelvtanuló  ki  tudjon  tölteni  formanyomtatványokat 

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

például egy szállodai bejelentő nyomtatványon. 

Nyelvtani ismeretek: 

A kijelentő és kérdő mondat szórendje, igék ragozása jelen időben (normál, 

Brechung‐os, Umlaut‐os), személyes névmás és ragozása alany‐ és tárgyesetben, 

a főnevek neme és többes száma, határozott, határozatlan névelő ragozása, 

tagadás, birtokos névmások, a létige és a módbeli segédigék jelen idejű ragozása: 

möchten, können, müssen, dürfen, számok 1000‐, módbeli segédigék: wollen, 

sollen 

Témakörök és szókincs: 

Alapvető személyes adatok megadása, munkahely és beosztás megnevezése, 

család, családtagok, rokoni viszonyok megnevezése, a háztartás tárgyai, a lakás 

helyiségei és a lakás felszereltsége, mindennapi tevékenységek, napirend, 

számok 1‐1000, a nyelvi etikettnek megfelelő megszólítás, köszönés, tegezés, 

önözés szabályai 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Üdvözlési  formák, programok megbeszélése, meghívás,  annak  elfogadása 

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

legfontosabb  adatai,  a  német  nyelvterület  legnagyobb/legismertebb 

országainak földrajzi elhelyezkedése, nevezetes települések, ismert városok 

bemutatása 
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A1.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

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

amelyek  személyes  jellegűek.  Meg  tudja  érteni  a  beszélgetőpartnerét 

egyszerű  interakcióban, amennyiben  a másik  személy  lassan  és világosan 

beszél és segítőkész. 

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

leírásokat,  képeslapokat,  melyek  az  általa  már  megismert  szókincset 

tartalmazzák. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló korlátozott számban tudjon használni néhány 

egyszerű,  betanult  nyelvtani  szerkezetet  és  mondatfajtát.  Képes  legyen 

egyszerűen  kommunikálni,  szavakat,  illetve  szócsoportokat  össze  tudjon 

kapcsolni nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon egyszerű, rövid mondatokat írni alapvető 

lineáris kötőszavakkal összekapcsolva. 

Nyelvtani ismeretek: 

Időkifejezések, birtoklás kifejezése, igekötős igék, felszólítás, helyhatározói 

elöljárószók, elöljárószók tárgy és részes esettel, múlt idő képzése (Perfekt), 

melléknév fokozása, hasonlítás 

Témakörök és szókincs: 

Ételek, italok, a nyelvi etikettnek megfelelő megszólítás, köszönés, tegezés, 

önözés szabályai, szabadidő, hobbi, sport, betegségek, gyógyszerek, üzletek, 

szolgáltatások, országok, tanács kérése és adása, információ kérése és adása 

önmagamról és másokró, egyszerű űrlapok kitöltése, köszönetnyilvánítás 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Turisztikai  látnivalók  a  német  nyelvterület  legnagyobb  országaiban,  a 

német nyelvű országok legismertebb ételei, italai, étkezési szokásai, családi 

ünnepek  a  német  nyelvterület  országaiban,  kedvenc  évszak,  német 

nyelvterület klímája, jellemző időjárása 
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KER A2 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  100 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

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

A szintre jelentkezőnek min. 60 %‐osra teljesítenie kell a képző  intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort vagy az előző modul szóbeli 

és írásbeli záróvizsgáját.   

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a  személyéhez közvetlenül kapcsolódó, 

gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatai, család, vásárlások, 

szűk  környezet,  tanulás,  munka).  Megérti  az  egyszerű  és  világos  hirdetések  és 

üzenetek lényegét. 

 

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

Megtalálja a várható / konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. 

rövid  hirdetés,  prospektus,  menü,  menetrend),  és  megérti  a  rövid,  egyszerű 

magánleveleket. 

 

Beszéd  – Társalgás: Az  egyszerű,  rutinszerű  helyzetekben  egyszerű  és  közvetlen 

módon cserél  információt mindennapi  tevékenységekről vagy  témákról. A nagyon 

rövid  információcserére  még  akkor  is  képes,  ha  egyébként  nem  ért  meg  eleget 

ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a 

családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól, jelenlegi vagy 

előző szakmai tevékenységeiről. 

 

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

köszönőlevelet írni. 

 
 

A KER A2 szint tartalmi 

követelményei 
Nyelvtani ismeretek 

   Mutató névmások 

 Az egyszerű múlt – szabályos és rendhagyó múlt idejű igealakok különbsége 

 A melléknév ragozása 

 Gyenge főnév, melléknévből képzett főnév ragozása 

 A jövő idő kifejezése I. (Futur I.) 

 Okhatározói, megengedő, feltételes mellékmondatok (weil, obwohl, wenn+KATI  

szórend) 

 Visszaható igék, visszaható névmások 

 Kérdő névmás/névmási bővítmények 

 Fokozás és hasonlító szerkezetek képzése 

 Indirekt kérdő mondat 

 Vonatkozói névmás, vonatkozói mellékmondat 

 Elöljárószók és vonzatos igék, melléknevek 

 Sein, haben és a módbeli segédigék feltételes módja 

 A Vorgangspassiv képzése jelen időben 

 Szóképzés, szóösszetétel 

 Az es névmás személytelen használata 

 Sorszámnevek képzése 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Személyek külseje, ruházata, jellemzése 

 Foglalkozás, iskola, szakképzés, iskolarendszer    

 Álláslehetőség, álláskeresés     

 Ipar, munka, gazdaság 

 Szórakozás, média (rádió, tévé, zene) 

 Család és személyes kapcsolatok jellemzése    

 Német nyelvű országok földrajzi jellegzetességei                     

 Természet és környezet (táj, város, vidék, klíma, időjárás) 

 Utazás (nyaralási előkészületek, dokumentumok) 

 Munkavállalás német nyelvterületen, kivándorlás  

 Szabadidős tevékenységek 

 Levélírás (informális levél, képeslap) 

 Telefonálás 

 Táblázatos önéletrajz készítése 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Turisztikai látnivalók német nyelvterületen 

 A fővárosok, illetve a nagyvárosok (pl. Berlin, Bécs) látnivalói 

 Tipikus szabadidős tevékenységek német nyelvterületen 

 Nagyobb országok/kultúrák közti eltérések 

 Híres szakácsok és éttermek a német nyelvterület országaiban 

 Emléktárgyak, helyi/országos jellegzetességek 

 Közösségi közlekedés német nyelvterület legnagyobb/legismertebb 

országaiban (Németország, Ausztria) 

 Híres  sportolók  és  ismert  sportesemények  helyszínei 

Németországban és Ausztriában 

 Egészséges életmód német nyelvterületen 
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A2.1. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

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

leggyakrabban előforduló szavakat a számára fontos dolgokkal, pl. nagyíon 

alapvető  személyes  és  családdal  kapcsolatos  információval,  vásárlással, 

munkahellyel kapcsolatban. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  találni  a  keresett  információt 

egyszerű, mindennapi szövegekben, például hirdetésekben, szórólapokon, 

étlapon és menetrendben.  

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  egyszerű,  hétköznapi  helyzetekben  képes 

legyen korlátozott mértékű információcserére alapvető mondatszerkezetek, 

betanult fordulatok, rövid szócsoportok és beszédfordulatok segítségével. 

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

mindennapi szükségletekre vonatkozó rövid, egyszerű feljegyzéseket és 

üzeneteket. 

Nyelvtani ismeretek: 

Mutató névmások, az egyszerű múlt – szabályos és rendhagyó múlt idejű 

igealakok különbsége, a melléknév ragozása, gyenge főnév, melléknévből 

képzett főnév ragozása, a jövő idő kifejezése I. (Futur I.), okhatározói, 

megengedő, feltételes mellékmondatok (weil, obwohl, wenn+KATI  szórend), 

visszaható igék, visszaható névmások, kérdő névmás/névmási bővítmények 

Témakörök és szókincs: 

Személyek külseje, ruházata, jellemzése, foglalkozás, iskola, szakképzés, 

iskolarendszer, álláslehetőség, álláskeresés, ipar, munka, gazdaság, szórakozás, 

média (rádió, tévé, zene), család és személyes kapcsolatok jellemzése, német 

nyelvű országok földrajzi jellegzetességei  

 Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

 Turisztikai látnivalók német nyelvterületen, a fővárosok, illetve a 

nagyvárosok (pl. Berlin, Bécs) látnivalói, tipikus szabadidős tevékenységek 

német nyelvterületen, nagyobb országok/kultúrák közti eltérések, híres 

szakácsok és éttermek a német nyelvterület országaiban 
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A2.2. modul   

Minimum óraszám  45 

Maximum óraszám  50 

Tartalmi 

követelmények 

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

egyszerű üzenetek és bejelentések főbb pontjait. 

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

és magánleveleket. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló tudjon egyszerű nyelvi eszközöket használva 

beszélni  saját  hátteréről,  szűkebb  környezetéről  és  a  közvetlen 

szükségleteivel  kapcsolatos  dolgokról.  Fel  tud  tenni  kérdéseket  és  tud 

egyszerű állításokra reagálni. 

Íráskészség: a résztvevő meg tudjon írni nagyon egyszerű magánlevelet, 

például írásban köszönetet tudjon mondani valakinek valamiért. 

Nyelvtani ismeretek: 

Kérdő névmás/névmási bővítmények, fokozás és hasonlító szerkezetek képzése, 

Indirekt kérdő mondat, vonatkozói névmás, vonatkozói mellékmondat, 

elöljárószók és vonzatos igék, melléknevek, sein, haben és a módbeli segédigék 

feltételes módja, a Vorgangspassiv képzése jelen időben,  szóképzés, 

szóösszetétel, az es névmás személytelen használat, sorszámnevek képzése 

Témakörök és szókincs: 

Természet és környezet (táj, város, vidék, klíma, időjárás), utazás (nyaralási 

előkészületek, dokumentumok), munkavállalás német nyelvterületen, 

kivándorlás , szabadidős tevékenységek, levélírás (informális levél, képeslap), 

telefonálás, táblázatos önéletrajz készítése 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Emléktárgyak, helyi/országos jellegzetességek, közösségi közlekedés német 

nyelvterület  legnagyobb/legismertebb  országaiban  (Németország, 

Ausztria),  híres  sportolók  és  ismert  sportesemények  helyszínei 

Németországban és Ausztriában, egészséges életmód német nyelvterületen 
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KER B1 szint  minimális óraszám  160  maximális óraszám  180 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

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

modul, 2. modul) 

A szintre jelentkezőnek min. 60 %‐osra teljesítenie kell a képző  intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort vagy az 

előző modul szóbeli és írásbeli záróvizsgáját.   

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés  –  Hallás  utáni  értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd 
lényegét, ha olyan témákról esik szó, mint a munka, a tanulás, a szabadidő, stb. Ki 
tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek aktuális 
eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő témákról szólnak, és 
ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 
 

Szövegértés  –  Olvasás:  Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 
közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben megérti az 
események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 
 

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás 
során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az érdeklődési körének 
megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, 
utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 
 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni élményekről, 
eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is meg tudja magyarázni, 
indokolni véleményét és terveit. 
 

Írás:  Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, amelyeket 
ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és benyomásairól 
magánleveleket tud írni. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Indirekt kérdő mondat 

 Vonatkozói névmás, vonatkozói mellékmondat 

 Elöljárószók és vonzatos igék, melléknevek 

 Sein, haben és a módbeli segédigék feltételes módja 

 A Vorgangspassiv képzése jelen időben 

 Szóképzés, szóösszetétel 

 Az es névmás személytelen használata 

 Sorszámnevek képzése 

 Kéttagú kötőszavak 

 Az als, wenn, a bevor és a nachdem kötőszavak 

 Melléknevek antonímái 

 Melléknévi igenevek 

 Feltételes mód múlt ideje (Konjunktiv II.) 

 A sein/haben zu + Infinitiv szerkezet 

 Az es funkciói 

 A lassen jelentései 

 Régmúlt gyakorlása 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Lakás és a környék jellemzése, lakáskeresés és ‐felmondás 

 Életkörülmények: családi munkamegosztás 

 A munka világa 

 Szakmai önéletrajz 

 Tanulás, iskola: képzés és továbbképzés 

 Bevásárlás, reklám 

 Bank, pénz, hitelezés 

 Személyes és hivatalos kapcsolatok, ünnepek, jókívánságok  

 Étkezés, napirend 

 Vásárlás, fogyasztási cikkek  

 Utazás, nyaralás, nevezetességek, útiterv 

 Technikai eszközök és azok kezelése, használati útmutató 

 Autó, közlekedés 

 Történelem és kultúra 

 Német nyelvű országok alapvető történelmi eseményei 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Táncművészet német nyelvterületen 

 Híres felfedezők, feltalálók német nyelvterületen 

 Filmsztárok és médiaszemélyiségek német nyelvterületen 

 Népszerű filmek 

 Ünnepek, nevezetes események német nyelvterületen 

 Híres német/osztrák írók, költők 

 Alapvető  gyakorlati  információk  a  forrás‐  és  a  célnyelvi 

országgal kapcsolatosan (időjárás, pénznem, étkezési szokások, 

napi időbeosztás, 

 Ünnepnapok, vásárlási lehetőségek stb. 

 Turisztikai nevezetességek 

  Szálláslehetőségek/éttermek 

 

 

A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

   Akkreditált  kétnyelvű  nyelvvizsgákon  B1  szinten  előforduló 

feladattípusok megismertetése, begyakorlása 

szövegértés feleletválasztós tesztekkel 

szövegértés kérdések alapján 

kérdőív kitöltése 

formanyomtatvány kitöltése 

levélírás (baráti és félhivatalos levél) 

e‐mail írása 

hallás  utáni  értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  hiányzó  információ 

keresése, feleletválasztás) 

képleírás 

szituációs párbeszédek 
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B1.1. modul   

Minimum óraszám  80 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

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

beszéd  főbb  gondolatait,  munkahellyel,  iskolával,  szabadidővel  stb. 

kapcsolatos ismerős témákban. 

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

munkával kapcsolatos szövegeket. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  el  tudjon  boldogulni  a  legtöbb  olyan 

helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik.  

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon egyszerű szövegeket írni ismerős vagy 

érdeklődési körébe tartozó témában. 

Nyelvtani ismeretek: 

Indirekt kérdő mondat, vonatkozói névmás, vonatkozói mellékmondat, 

elöljárószók és vonzatos igék, melléknevek, sein, haben és a módbeli segédigék 

feltételes módja, a Vorgangspassiv képzése jelen időben, Szóképzés, 

szóösszetétel, az es névmás személytelen használata, sorszámnevek képzése 

Témakörök és szókincs: 

Lakás és a környék jellemzése, lakáskeresés és –felmondás, életkörülmények: 

családi munkamegosztás, a munka világa, szakmai önéletrajz, tanulás, iskola: 

képzés és továbbképzés, bevásárlás, reklám, bank, pénz, hitelezés 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Táncművészet  német  nyelvterületen,  híres  felfedezők,  feltalálók  német 

nyelvterületen,  filmsztárok  és médiaszemélyiségek  német  nyelvterületen, 

népszerű filmek, ünnepek, nevezetes események német nyelvterületen 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált kétnyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok 

megismertetése,  begyakorlása:  szövegértés  feleletválasztós  tesztekkel, 

szövegértés  kérdések  alapján,  kérdőív  kitöltése,  formanyomtatvány 

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

értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  hiányzó  információ  keresése, 

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

Minimum óraszám  80 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló televízióban és rádióban aktuális témákkal 

kapcsolatos  vagy  személyes  és  szakmai  érdeklődési  körébe  tartozó 

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

viszonylag lassú és világos. 

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

amelyekben az író eseményeket, érzéseket és kívánságokat ír le. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  egyszerűen,  összefüggően  tudjon  beszélni 

olyan  témákról,  melyeket  ismer,  vagy  amelyek  érdeklődési  körébe 

tartoznak. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon élményeket vagy benyomásokat leíró 

magánleveleket írni. 

Nyelvtani ismeretek: 

Kéttagú kötőszavak, az als, wenn, a bevor és a nachdem kötőszavak, 

Melléknevek antonímái, melléknévi igenevek, feltételes mód múlt ideje 

(Konjunktiv II.), a sein/haben zu + Infinitiv szerkezet, az es funkciói, a lassen 

jelentése, régmúlt gyakorlása 

Témakörök és szókincs: 

Személyes és hivatalos kapcsolatok, ünnepek, jókívánságok, étkezés, napirend, 

vásárlás, fogyasztási cikkek , utazás, nyaralás, nevezetességek, útiterv, technikai 

eszközök és azok kezelése, használati útmutató, autó, közlekedés, történelem és 

kultúra, német nyelvű országok alapvető történelmi eseményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Híres német/osztrák írók, költők, alapvető gyakorlati információk a forrás‐ 

és  a  célnyelvi  országgal  kapcsolatosan  (időjárás,  pénznem,  étkezési 

szokások,  napi  időbeosztás,  ünnepnapok,  vásárlási  lehetőségek  stb., 

turisztikai nevezetességek, szálláslehetőségek/éttermek 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált kétnyelvű nyelvvizsgákon B1 szinten előforduló feladattípusok 

megismertetése,  begyakorlása:  szövegértés  feleletválasztós  tesztekkel, 

szövegértés  kérdések  alapján,  kérdőív  kitöltése,  formanyomtatvány 

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

értési  feladatok  (kérdés‐válasz,  hiányzó  információ  keresése, 

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

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

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

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

A szintre jelentkezőnek min. 60 %‐osra teljesítenie kell a képző  intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort vagy az 

előző modul szóbeli és írásbeli záróvizsgáját.   

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés  –  Hallás  utáni  értés:  Megérti  a  hosszabb  beszédeket  és 

előadásokat,  illetve  még  a  bonyolultabb  érveléseket  is  követni  tudja, 

amennyiben a téma számára elég ismert. Többnyire megérti a híreket és az 

aktuális eseményekről szóló műsorokat a tévében. Általában érti a filmeket, 

ha a szereplők köznyelven beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: El tudja olvasni azokat a cikkeket és beszámolókat, 

amelyek  jelenkori  problémákkal  foglalkoznak,  és  szerzőjük  véleményét, 

nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát. 

 

Beszéd  –  Társalgás:  Az  anyanyelvi  beszélővel  természetes,  könnyed  és 

közvetlen  kapcsolatteremtésre  képes.  Aktívan  részt  tud  venni  az  ismert 

témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejti a véleményét. 

 

Beszéd  –  Folyamatos  beszéd: Világosan  és  kellő  részletességgel  fejezi  ki 

magát  számos,  érdeklődési  körébe  tartozó  témában.  Ki  tudja  fejteni  a 

véleményét  valamely  aktuális  témáról  úgy,  hogy  részletezi  a  különböző 

lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

Írás:  Világos  és  részletes  szövegeket  tud  alkotni  az  érdeklődési  körébe 

tartozó számos témáról. Tud olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely 

tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel valamiről. Levélben rá tud 

világítani  arra,  hogy  milyen  jelentőséget  tulajdonít  az  eseményeknek, 

élményeknek. 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Módbeli segédigék helye a mellékmondatban múlt időben 

 Az igeidők rendszere: aktív és passzív mondatszerkesztés 

 jelen idő:  normál, Brechung‐os, Umlaut‐os igék, segédigék 

 múlt idők: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt 

 jövő idő kifejezése II.: Futur II. 

 A szenvedő szerkezet gyakorlása: Vorgangspassiv, Zustandspassiv, 

alternatív formák 

 Módbeli segédigék szenvedő szerkezete 

 Igeneves szerkezetek (sein/haben zu + Infinitiv) gyakorlása 

 A vonatkozói névmások használata, célhatározói mellékmondatok 

 A főmondati és mellékmondati szórendek 

 Módbeli segédigék: Tanács, jelen és múltbeli képességek, tiltás és 

kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés, Jelen, múlt 

igeidőkben és passzívban. 

 Főnév: neme, többes száma, összetett főnevek, főnévképzés 

 A melléknév fokozása, ragozása, a melléknevek vonzatai 

 Tagadás formáinak gyakorlása 

 A bevor és a nachdem kötőszavak használata 

 Az ohne dass, és az ohne zu + Infinitiv, az anstatt dass, és az anstatt zu + 

Infinitiv használata, „az egyik” kifejezése 

 A zu + Infinitiv szenvedő szerkezetű mondatokban, a sollen feltételes 

múltjának használata 

 A nachdem és a bevor kötőszavak utáni szórend szenvedő szerkezetű 

mondatokban 

 A wer és a was vonatkozói névmások használata 

 Az als ob és az als wenn mellékmondatok 

 Elöljárószók és vonzatos igék 

 Feltételes mód jelen és múlt ideje, körülírása würde + Infinitiv 

szerkezettel 

 A feltételes múlt használata és gyakorlása 

 A Passiv (VP és ZP) gyakorlása 

 A Futur II. képzése és gyakorlása 

 Függő beszéd 

 Műveltetés gyakorlása(lassen) 

 Igeneves szerkezetek (Partizip I., Partizip II. in Adjektivfunktionen, 

Partizipialkonstruktionen) gyakorlása 

 

   



19 
 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Nyaralás, nyári szünet, utazás 

 Városok és falvak, lakóhely 

 Lakásbelső, otthon, szűkebb lakókörnyezet 

 Házimunka, csládi viszonyok, családi élet 

 Személyközi kapcsolatok, magánélet, közélet 

 Iskola, a tanulás világa 

 Szabadidő, szórakozás, kultúra 

 Kommunikációs eszközök, média, számítógép, internet 

 Vásárlás és szolgáltatások 

 Munkahely, munkahelyválasztás  

 Hírek, a politika és a kultúra világának aktuális jelenségei 

 Öltözködés, divat 

 Szolgáltatások, vendéglátás  

 Egészséges életmód, étkezési szokások 

 Sport, mozgás, tömegsport és versenysport 

 Betegség, orvosnál, kórházban 

 Közlekedés, utazás 

 Klímaváltozás, természeti katasztrófák 

 Környezet, környezettudatosság 

 Földrajzi egységek 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Jellegzetes ételek német nyelvterületen 

 Nevezetes  turisztikai célpontok és  látnivalók a német nyelvterület 

országaiban 

 Híres feltalálók és találmányaik német nyelvterületen 

 A német nyelv szerepe napjaink kommunikációjában 

 A  német  nyelvterület  országainak  nyelvi  és  kulturális 

sokféleségének bemutatása  

 Híres tudósok német nyelvterületen, írók, költők, művészek  

 Híres műalkotások a német nyelvterület országaiban  

 Oktatási  rendszerek,  iskolatípusok  a  német  nyelvterület 

országaiban 

 Híres emberek a német nyelvterület országainak üzleti életében  

 A  német  nyelvterület  történelmi  hagyományai/emlékei;  kulturális 

értékei 

 Országismereti  témák  német  nyelvű  médiumokban  (napi  és 

hetilapok, televízió, rádió)  

  Jeles ünnepek a német nyelvterület országaiban  
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

  Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása:  hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐

válasz,  feleletválasztás,  mondat‐kiegészítés,  információkeresés),  képleírás 

(önálló  témakifejtés  kép  alapján),  szituációs  párbeszéd  (konszenzusos 

párbeszéd,  érvelés,  meggyőzés),  levélírás  (panaszlevél,  információkérő 

levél,  álláshirdetésre  jelentkezés),  fogalmazás  írása  adott  téma  alapján, 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján),  fordítás  németről  magyarra,  magyarról  németre,  szóbeli 

témakifejtés, érvelés 
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B2.1. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  tudjon megérteni  hosszabb  beszédeket, 

előadásokat, híreket. 

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

elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló világos leírást adjon és kifejezze véleményét a 

legtöbb általános témával kapcsolatban anélkül, hogy keresgélnie kellene a 

szavakat, és ehhez néhány összetett mondatfajtát is használjon. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon írott szöveget alkotni érdeklődési körébe 

tartozó, és a számára releváns szakmai nyelvhasználatra jellemző 

témákban. 

Nyelvtani ismeretek: 

Módbeli segédigék helye a mellékmondatban múlt időben, az igeidők rendszere: 

aktív és passzív mondatszerkesztés, jelen idő:  normál, Brechung‐os, Umlaut‐os 

igék, segédigék, múlt idők: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, jövő idő 

kifejezése II.: Futur II., a szenvedő szerkezet gyakorlása: Vorgangspassiv, 

Zustandspassiv, alternatív formák, módbeli segédigék szenvedő szerkezete 

Témakörök és szókincs: 

Nyaralás, nyári szünet, utazás, városok és falvak, lakóhely, lakásbelső, otthon, 

szűkebb lakókörnyezet, házimunka, csládi viszonyok, családi élet, személyközi 

kapcsolatok, magánélet, közélet 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Jellegzetes  ételek német nyelvterületen, nevezetes  turisztikai  célpontok  és 

látnivalók a német nyelvterület országaiban, híres feltalálók és találmányaik 

német nyelvterületen 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása:  hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐

válasz,  feleletválasztás,  mondat‐kiegészítés,  információkeresés),  képleírás 

(önálló  témakifejtés  kép  alapján),  szituációs  párbeszéd  (konszenzusos 

párbeszéd,  érvelés,  meggyőzés),  levélírás  (panaszlevél,  információkérő 

levél,  álláshirdetésre  jelentkezés),  fogalmazás  írása  adott  téma  alapján, 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján),  fordítás  németről  magyarra,  magyarról  németre,  szóbeli 

témakifejtés, érvelés 

 
  



22 
 

 
B2.2. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

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

lényeges gondolatokat. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  tudjon  megérteni  cikkeket,  beszámolókat 

általános és számára releváns szaknyelvi témákban is. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  tudjon  hatékonyan  részt  venni  általános 

témájú  és  számára  releváns  szakmai  témájú  beszélgetésben,  folyékonyan 

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

hidalni, a társalgás ne akadjon el miatta. 

Íráskészség: a nyelvtanuló olyan esszét vagy beszámolót tudjon írni, 

amelyben információt közvetít és egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen 

szóló érveket fel tudjon sorakoztatni. 

Nyelvtani ismeretek: 

Igeneves szerkezetek (sein/haben zu + Infinitiv) gyakorlása, a vonatkozói 

névmások használata, célhatározói mellékmondatok, a főmondati és 

mellékmondati szórendek, módbeli segédigék: tanács, jelen és múltbeli 

képességek, tiltás és kötelesség, engedély, lehetségesség, következtetés, jelen, 

múlt igeidőkben és passzívban, főnév: neme, többes száma, összetett főnevek, 

főnévképzés, a melléknév fokozása, ragozása, a melléknevek vonzatai, tagadás 

formáinak gyakorlása 

Témakörök és szókincs: 

Iskola, a tanulás világa, szabadidő, szórakozás, kultúra, kommunikációs 

eszközök, média, számítógép, internet, vásárlás és szolgáltatások, munkahely, 

munkahelyválasztás  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

A német nyelv szerepe napjaink kommunikációjában, a német nyelvterület 

országainak nyelvi és kulturális sokféleségének bemutatása, híres  tudósok 

német nyelvterületen, írók, költők, művészek  

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása:,  hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐

válasz,  feleletválasztás,  mondat‐kiegészítés,  információkeresés),  képleírás 

(önálló  témakifejtés  kép  alapján),  szituációs  párbeszéd  (konszenzusos 

párbeszéd,  érvelés,  meggyőzés),  levélírás  (panaszlevél,  információkérő 

levél,  álláshirdetésre  jelentkezés),  fogalmazás  írása  adott  téma  alapján, 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján),  fordítás  németről  magyarra,  magyarról  németre,  szóbeli 

témakifejtés, érvelés 
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B2.3. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

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

hírműsort és az aktuális témákkal kapcsolatos programokat. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  az  aktuális  ügyekre 

vonatkozó  cikkeket  és  beszámolókat,  amelyekben  a  szerző  egy  adott 

problémával  kapcsolatban  állást  foglal  vagy  egy  bizonyos  nézőpontot 

képvisel. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  összefüggően,  logikus  felépítéssel  tudja 

kifejezni szóban a véleményét, főleg a számára ismert témákban. 

Íráskészség: a nyelvtanuló olyan levelet tudjon írni, amelyekben események 

és élmények személyes jelentőségét hangsúlyozza. 

Nyelvtani ismeretek: 

Az ohne dass, és az ohne zu + Infinitiv, az anstatt dass, és az anstatt zu + Infinitiv 

használata, „az egyik” kifejezése, a zu + Infinitiv szenvedő szerkezetű 

mondatokban, a sollen feltételes múltjának használata, a nachdem és a bevor 

kötőszavak utáni szórend szenvedő szerkezetű mondatokban, a wer és a was 

vonatkozói névmások használata, az als ob és az als wenn mellékmondatok, 

elöljárószók és vonzatos igék, feltételes mód jelen és múlt ideje, körülírása würde 

+ Infinitiv szerkezettel 

Témakörök és szókincs: 

Hírek, a politika és a kultúra világának aktuális jelenségei, öltözködés, divat, 

Szolgáltatások, vendéglátás , egészséges életmód, étkezési szokások, sport, 

mozgás, tömegsport és versenysport 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Híres műalkotások a német nyelvterület országaiban, oktatási  rendszerek, 

iskolatípusok  a  német  nyelvterület  országaiban,  híres  emberek  a  német 

nyelvterület országainak üzleti életében  

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása:  hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐

válasz,  feleletválasztás,  mondat‐kiegészítés,  információkeresés),  képleírás 

(önálló  témakifejtés  kép  alapján),  szituációs  párbeszéd  (konszenzusos 

párbeszéd,  érvelés,  meggyőzés),  levélírás  (panaszlevél,  információkérő 

levél, álláshirdetésre jelentkezés), fogalmazás írása adott téma alapján 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján),  fordítás  németről  magyarra,  magyarról  németre,  szóbeli 

témakifejtés, érvelés 
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B2.4. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni értés: a nyelvtanuló meg  tudjon érteni anyanyelvi beszélőket 

személyesen, általános és szakmai témában is. 

Olvasás értés:. a nyelvtanuló tudjon könnyen olvasni hétköznapi témákban 

szövegeket, a legtöbb elbeszélést és népszerű irodalmi műveket. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  folyamatos  és  természetes  módon  olyan 

szintű interakciót tudjon 

 folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyikük számára sem megterhelő. 

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

levelezésben  –  dolgozatokat,  beszámolókat.  Írásban  logikus  szerkezetet 

tudjon használni,  tudjon érvelni. Tudja használni a kötőszavak változatos 

körét a gondolatok közötti viszonyok világos kifejezésére viszonylag helyes 

központozással és helyesírással. 

Nyelvtani ismeretek: 

A feltételes múlt használata és gyakorlása, a Passiv (VP és ZP) gyakorlása, a 

Futur II. képzése és gyakorlása, függő beszéd, műveltetés gyakorlása(lassen, 

igeneves szerkezetek (Partizip I., Partizip II. in Adjektivfunktionen, 

Partizipialkonstruktionen) gyakorlása 

Témakörök és szókincs: 

Betegség, orvosnál, kórházban, közlekedés, utazás, klímaváltozás, természeti 

katasztrófák, környezet, környezettudatosság, földrajzi egységek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

A német nyelvterület  történelmi hagyományai/emlékei; kulturális  értékei, 

országismereti  témák  német  nyelvű  médiumokban  (napi  és  hetilapok, 

televízió, rádió), jeles ünnepek a német nyelvterület országaiban 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Akkreditált  B2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismerése  és 

begyakorlása:  hallás  utáni  értési  feladatok  (igaz‐hamis  állítások,  kérdés‐

válasz,  feleletválasztás,  mondat‐kiegészítés,  információkeresés),  képleírás 

(önálló  témakifejtés  kép  alapján),  szituációs  párbeszéd  (konszenzusos 

párbeszéd,  érvelés,  meggyőzés),  levélírás  (panaszlevél,  információkérő 

levél,  álláshirdetésre  jelentkezés),  fogalmazás  írása  adott  téma  alapján, 

nyelvtani  tesztek  (feleletválasztás,  nyelvtani  alakok  behelyettesítése) 

szövegértési  feladatok  (címek  párosítása  szövegekkel,  hiányzó mondatok 

behelyettesítése,  kérdés‐válasz,  hiányos  mondatok  kiegészítése  szöveg 

alapján),  fordítás  németről  magyarra,  magyarról  németre,  szóbeli 

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

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

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

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

modul, 2. modul, 3. modul, 4. modul) 

A szintre jelentkezőnek min. 60 %‐osra teljesítenie kell a képző  intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort vagy az 

előző modul szóbeli és írásbeli záróvizsgáját.   

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett 
jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti meg a 
tévéműsorokat és a filmeket. 
 

Szövegértés  –  Olvasás:  Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 
szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket és a 
hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak szakterületéhez. 
 

Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi 
a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a 
különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, véleményét 
pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni. 
 

Beszéd  –  Folyamatos  beszéd:  Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 
dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevon, egyes elemeket 
részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 
 

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben fogalmazza 
meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett témákról írni, hogy a 
fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az olvasóhoz tudja igazítani. 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   Az igeidők rendszerezése 

 A kötőszavak kontextuális értelmezése 

 Ige‐főnév kapcsolatok 

 Ingyenes szerkezetek + zu 

 Erweiterte Partizipialkonstruktionen 

 Elváló igekötős igék rendszerezése 

 Alany nélküli szenvedő szerkezetek (subjektloses Passiv) 

 Szenvedő szerkezetek módbeli segédigével mellékmondatban 

 A Futur I. és a Futur II. másodlagos jelentései 

 A határozatlan névelő névmási használata 

 A módbeli segédigék másodlagos jelentésének rendszerezése 

 Határozók és melléknevek megkülönböztethetősége 

 Az es névmás használata 

 Felszólító mondatok 

 Feltételes mellékmondatok a sollen módbeli segédigével 

 A függő beszéd (Indirekte Rede) 

 Az igék főnevesítése (Nominialisierung von Verben) 

 Funktionsverbgefügen 

 Modális partikulák (Modalpartikeln) 

 A főnévi igeneves és hogy‐os mellékmondatok nominalizációja 

 A nominalizáció feloldása főnévi igenévvel és hogy‐os mellékmondattal 

 Birtokos esetet vonzó elöljárók 

 A birtokos jelzős szerkezetek 

 Határozott névelő és mutató névmás 

 Többtagú melléknevek 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Érdekszövetségek, érdekhálók, közösségi hálók, netközösségek 

 Álláskeresés, álláspályázat, munkanap szervezése 

 Pénz, bankok, fizetési eszközök, banki szolgáltatások, biztosítás 

 Étkezés, ételkészítés 

 Gasztronómia, hagyományos ételek német nyelvterületen 

 Fiatalság, öregség, generációk együttélése  

 Életkilátások, életvitel 

 Társadalmi szerepvállalás, önkéntesség, egyesületi tevékenység 

 Portré, életrajz, visszaemlékezés 

 Híres emberek, történelmi személyiségek 

 Kulturális örökség, kortárs irodalom 

 Egészséges életmód 

 Versenysport, sport a mindennapokban 

 Tájleírások, utazás 

 Bevásárló‐ és egészségturizmus 

 Ünnepek, nemzeti hagyományok 

 Az új médiumok, a digitális korszak 

 Globalizáció, klímaváltozás, és hatásai a mindennapjainkra 

 Értékváltás, értékválasztás, etikai kérdések 

 Bevásárló‐ és egészségturizmus 

 Német nyelvű országok írott és digitális médiumai 

 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   Környezetvédelem,  védett  fajok  és  „zöld”  mozgalmak  német 

nyelvterületen 

 Zenei élet a német nyelvterület országaiban  

 Divat és stílus a német nyelvterület országaiban 

 Országismereti tematikájú internetes oldalak használata 

  A német nyelvterület országainak fontosabb történelmi eseményei 

 Országismereti tematikájú tankönyvek és oktatási segédanyagok 

használata 

 Politika a német nyelvterület országaiban napjainkban 

 Bevándorlás és bevándorlás‐politika  

 Nobel‐díjasok a német nyelvterület országaiban 

 Híres sportolók és csapatok a német nyelvterület országaiban 

 Világhírű sportesemények 

 A német nyelvterület fontos történelmi szereplői 

 A német nyelvterület országainak politikáját alakító politikusok  

 Globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése 

 Angol kontra német nyelv 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

   Az  akkreditált  C1  nyelvvizsgákon  használatos  feladattípusok 

megismerése és begyakorlása 

képleírás és témakifejtés képi stimulus alapján 

önálló szóbeli témakifejtés, érvelés 

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

hiányzó  információ keresése, hiányos mondatok pótlása, beszélők 

párosítása állításokkal) 

levélírás (hivatalos levelek) 

esszéírás, fogalmazások és történetek írása 

nyelvtani feleletválasztós tesztek 

írásbeli hibakeresés 

szövegértési  feladatok  (kérdés‐válasz,  feleletválasztás,  információ 

jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása,  hiányzó  mondatok 

szövegbe illesztése, összefoglaló párosítása szövegekkel) 

fordítás németről magyarra, magyarról németre 

tömörítés 
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C1.1. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

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

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

gondolatokat nem fejtik ki explicit módon. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  hosszú  és  összetett 

tényszerű szövegeket. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló folyamatosan és természetesen tudja kifejezni 

magát. 

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

Nyelvtani ismeretek: 

Az igeidők rendszerezése, a kötőszavak kontextuális értelmezése, ige‐főnév 

kapcsolatok, igeneves szerkezetek + zu, Erweitert, Partizipialkonstruktionen, 

elváló igekötős igék rendszerezése 

Témakörök és szókincs: 

Érdekszövetségek, érdekhálók, közösségi hálók, netközösségek, álláskeresés, 

álláspályázat, munkanap szervezése, pénz, bankok, fizetési eszközök, banki 

szolgáltatások, biztosítás, étkezés, ételkészítés, gasztronómia, hagyományos 

ételek német nyelvterületen 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Környezetvédelem,  védett  fajok  és  „zöld”  mozgalmak  német 

nyelvterületen, zenei élet a német nyelvterület országaiban , divat és stílus a 

német  nyelvterület  országaiban,  országismereti  tematikájú  internetes 

oldalak használata 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

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

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

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

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

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

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás németről magyarra, magyarról németre, tömörítés 
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C1.2. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudja  érteni  a  közérdekű 

bejelentéseket, az összetett szakirányú információt. 

Olvasás  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  irodalmi  szövegeket  és 

érzékelni tudja a stílusbeli különbségeket. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló tudja használni a különböző nyelvi formákat, 

uralja a nyelvi eszközök széles skáláját és ennek segítségével világosan és 

megfelelő stílusban fejezze ki magát. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon olyan írásbeli szövegeket alkotni, 

amelyekben viszonylag részletesen ki tudja fejteni nézőpontját. 

Nyelvtani ismeretek: 

Alany nélküli szenvedő szerkezetek (subjektloses Passiv), szenvedő szerkezetek 

módbeli segédigével mellékmondatban, a Futur I. és a Futur II. másodlagos 

jelentései, a határozatlan névelő névmási használata, a módbeli segédigék 

másodlagos jelentésének rendszerezése, határozók és melléknevek 

megkülönböztethetősége 

Témakörök és szókincs: 

Fiatalság, öregség, generációk együttélése, életkilátások, életvitel, társadalmi 

szerepvállalás, önkéntesség, egyesületi tevékenység, portré, életrajz, 

visszaemlékezés, híres emberek, történelmi személyiségek 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

A  német  nyelvterület  országainak  fontosabb  történelmi  eseményei, 

országismereti tematikájú tankönyvek és oktatási segédanyagok használata, 

politika  a  német  nyelvterület  országaiban  napjainkban,  bevándorlás  és 

bevándorlás‐politika  

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

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

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

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

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

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

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás németről magyarra, magyarról németre, tömörítés 
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C1.3. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

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

eszmecseréket és vitákat. 

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

új,  ismeretlen  eszközre  vagy  eljárásra  vonatkozó  összetett  használati 

útmutatókat. 

Beszédkészség: a nyelvtanuló ki  tudja  fejezni magát  témák széles körében 

anélkül, hogy mondanivalóját korlátozni kellene. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon levélben, esszében vagy beszámolókban 

összetett témákról írni és ki tudja hangsúlyozni a számára legfontosabb 

gondolatokat. 

Nyelvtani ismeretek: 

Az es névmás használata, felszólító mondatok, feltételes mellékmondatok a 

sollen módbeli segédigével, a függő beszéd (Indirekte Rede), az igék főnevesítése 

(Nominialisierung von Verben), Funktionsverbgefügen 

Témakörök és szókincs: 

Kulturális örökség, kortárs irodalom, egészséges életmód, versenysport, sport a 

mindennapokban, tájleírások, utazás, bevásárló‐ és egészségturizmus, ünnepek, 

nemzeti hagyományok 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Nobel‐díjasok a német nyelvterület országaiban, híres sportolók és csapatok 

a  német  nyelvterület  országaiban,  világhírű  sportesemények,  a  német 

nyelvterület fontos történelmi szereplői 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

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

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

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

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

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

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás németről magyarra, magyarról németre, tömörítés 
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C1.4. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  90 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás utáni  értés:  a nyelvtanuló meg  tudja  érteni különösebb  erőfeszítés 

nélkül  a televíziós programokat, rögzített hanganyagot és filmeket. 

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

részleteket,  beleértve  a  nem  explicit  módon  kifejezett  attitűdöket  és 

véleményeket. 

Beszédkészség:  : a nyelvtanuló  tudja a nyelvet  rugalmasan és hatékonyan 

használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon különböző fajta szövegeket írni a leendő 

olvasónak megfelelő magabiztos és személyes stílusban. 

Nyelvtani ismeretek: 

Modális partikulák (Modalpartikeln), a főnévi igeneves és hogy‐os 

mellékmondatok nominalizációja, a nominalizáció feloldása főnévi igenévvel és 

hogy‐os mellékmondattal, birtokos esetet vonzó elöljárók, a birtokos jelzős 

szerkezetek, határozott névelő és mutató névmás, többtagú melléknevek 

Témakörök és szókincs: 

Az új médiumok, a digitális korszak, globalizáció, klímaváltozás, és hatásai a 

mindennapjainkra, értékváltás, értékválasztás, etikai kérdések, bevásárló‐ és 

egészségturizmus, német nyelvű országok írott és digitális médiumai 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

A  német  nyelvterület  országainak  politikáját  alakító  politikusok, 

globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése, angol kontra német nyelv 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek: 

Az akkreditált C1 nyelvvizsgákon használatos feladattípusok megismerése 

és  begyakorlása:  képleírás  és  témakifejtés  képi  stimulus  alapján,  önálló 

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

igaz‐hamis  állítások  hiányzó  információ  keresése,  hiányos  mondatok 

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

esszéírás,  fogalmazások  és  történetek  írása,  nyelvtani  feleletválasztós 

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

feleletválasztás,  információ  jegyzetelése,  hiányos  mondatok  pótlása, 

hiányzó  mondatok  szövegbe  illesztése,  összefoglaló  párosítása 

szövegekkel), fordítás németről magyarra, magyarról németre, tömörítés 
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KER C2 szint  minimális óraszám  210  maximális óraszám  240 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

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

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

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

modul, 3. modul, 4. modul) 

A szintre jelentkezőnek min. 60 %‐osra teljesítenie kell a képző  intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort vagy az 

előző modul szóbeli és írásbeli záróvizsgáját.   

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés  – Hallás utáni  értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben 
hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van ideje 
megszokni az akcentust. 
 

Szövegértés  – Olvasás:  Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú 
elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi művet. 
 

Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, vitában; 
nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi 
fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is 
ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondandóját, hogy az 
szinte fel sem tűnik. 
 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a helyzethez 
igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti meg; segíti a 
hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze. 
 

Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő szöveget 
írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és cikket, amelynek 
jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és 
megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi műveket, tud róluk kritikai 
elemzést írni. 
 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

   A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 

finomítása 

 A C1 szinten elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, 

finomítása 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

   Közösségek belső dimenziói: természetes és virtuális közösségek 

 Család és karrier 

 Beilleszkedési problémák 

 Egyéni és társadalmi mobilitás, túlnépesedés 

 A fogyasztói társadalom 

 Az internet és hatása a mindennapokra 

 Eutanázia, géntechnológia 

 Diszkrimináció 

 Globalizáció 

 Migráció és kisebbségek 

 Az élethosszig tartó tanulás 

 Tudomány és technika 

 Civil szerveztek és egyházak 

 A német nyelvű országok társadalmi, politikai és gazdasági 

berendezkedése 

 Állampolgári ismeretek 

 Egyházak szerepe a közéletben és a mindennapokban 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

   A német nyelvű országok gazdaságpolitikája 

 A kortárs irodalmi élet szereplői német nyelvterületen 

 A német nyelv és a német nyelvű kultúra szerepe a világban: 

gazdaság, politika, diplomácia, társadalmi és kulturális modellek  

 A német nyelvű országok és az Európai Unió 

 A német nyelvű országok történetének csomópontjai 

 Németország és a német nyelvű országok megítélése a világban 

 Tanulás és munkavállalás a német nyelvű országokban  

 A világörökség és a német nyelvű országok 

 Hagyományok és szokások 

 Nyelvi klisék és kulturális sztereotípiák összefüggései 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Egyéb ismeretek, készségek, képességek 

   A  C2  szintű  nyelvvizsgák  feladatainak  megismertetése  és 

begyakoroltatása 

 

 

C2.1. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  80 

Tartalmi 

követelmények 

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

nyelvet akár élőben hallja, akár a médiában. 

Olvasás  készség:  a nyelvtanuló meg  tudjon  érteni majdnem minden  fajta 

szöveget. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  erőfeszítés  nélkül  részt  tudjon  venni 

bármilyen társalgásban vagy beszélgetésben. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon világos, gördülékeny és megfelelő stílusú 

szöveget írni. 

Nyelvtani ismeretek: 

A C1 szintig elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, finomítása 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

A  német  nyelvű  országok  gazdaságpolitikája,  a  kortárs  irodalmi  élet 

szereplői német nyelvterületen, a német nyelv  és a német nyelvű kultúra 

szerepe a világban: gazdaság, politika, diplomácia, társadalmi és kulturális 

modellek,  a  német  nyelvű  országok  és  az  Európai  Unió,  a  német  nyelvű 

országok történetének csomópontjai 
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C2.2. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  80 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  olyan  anyanyelvi 

beszélőt is, aki gyorsan beszél. 

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

nyelvtant tartalmazó szövegeket is. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  folyékonyan  tudjon  beszélni  és  a  kisebb 

jelentésárnyalatokat is pontosan ki tudja fejezni. 

Íráskészség: a nyelvtanuló meg tudjon fogalmazni olyan összetett leveleket, 

beszámolókat és cikkeket, amelyek az adott témát olyan hatékony logikai 

szerkezettel mutatják be, amely segíti az olvasót a fontos pontok 

felismerésében és megjegyzésében. 

Nyelvtani ismeretek: 

A C1 szinten elsajátított nyelvtani szerkezetek használata, elmélyítése, finomítása 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

Németország  és  a  német  nyelvű  országok megítélése  a  világban,  tanulás  és 

munkavállalás a német nyelvű országokban , a világörökség és a német nyelvű 

országok,  hagyományok  és  szokások,  nyelvi  klisék  és  kulturális  sztereotípiák 

összefüggései 
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C2.3. modul   

Minimum óraszám  70 

Maximum óraszám  80 

Tartalmi 

követelmények 

Hallás  utáni  értés:  a  nyelvtanuló  meg  tudjon  érteni  olyan  anyanyelvi 

beszélőt, aki akcentussal beszél. 

Olvasás  készség:  a  nyelvtanuló  könnyedén  el  tudjon  olvasni  bármilyen 

típusú, akár elvont szövegeket is. 

Beszédkészség:  a  nyelvtanuló  előadását  logikusan  fel  tudja  építeni  oly 

módon,  hogy  az  a  hallgatók  segítségére  legyen  a  fontos  pontok 

felismerésében és megjegyzésében. 

Íráskészség: a nyelvtanuló tudjon szakmai és irodalmi művekről 

összefoglalót és recenziót írni. 

 A C2 szintű nyelvvizsgák feladatainak megismertetése és 

begyakoroltatása: 

képleírás és témakifejtés képi stimulus alapján, önálló szóbeli témakifejtés, 

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

hiányzó információ keresése, hiányos mondatok pótlása, beszélők 

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

fogalmazások és történetek írása, nyelvtani feleletválasztós tesztek, írásbeli 

hibakeresés, szövegértési feladatok (kérdés‐válasz, feleletválasztás, 

információ jegyzetelése, hiányos mondatok pótlása, hiányzó mondatok 

szövegbe illesztése, összefoglaló párosítása szövegekkel), fordítás németről 

magyarra, magyarról németre, tömörítés 

Témakörök és szókincs: 

Közösségek belső dimenziói: természetes és virtuális közösségek, család és 

karrier, beilleszkedési problémák, egyéni és társadalmi mobilitás,túlnépesedés, a 

fogyasztói társadalom, az internet és hatása a mindennapokra, eutanázia, 

géntechnológia, diszkrimináció, globalizáció, migráció és kisebbségek, az 

élethosszig tartó tanulás, tudomány és technika, civil szerveztek és egyházak, a 

német nyelvű országok társadalmi, politikai és gazdasági berendezkedése, 

állampolgári ismeretek, egyházak szerepe a közéletben és a mindennapokban 

 


