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Nyelv megnevezése 
FRANCIA 

Megszerezhető nyelvi képzés 

szintje1 
FRANCIA nyelvi képzés KER C2 

Megszerezhető nyelvi képzés 

fajt{ja2 
{ltal{nos nyelvi képzés 

Megszerezhető nyelvi képzés 

típusa3 
kontaktór{s képzés 

Bemeneti kompetenci{k4 A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az A1.1. 

modulhoz nem     kapcsolódik  bemeneti  követelmény. 

Amennyiben a képzésben részt vevő az A1.1. modultól eltérő 

modulba szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a képző 

intézmény {ltal a kiv{lasztott modulhoz haszn{lt bemeneti 

szintfelmérő  feladatsort. A képzésben    részt  vevő 

bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 

hónapn{l  nem  régebbi  akkredit{lt  nyelvvizsg{val  komplex 

B1, B2, C1) vagy m{s képző intézmény {ltal ki{llított, 

ugyancsak  12 hónapn{l   nem régebbi, az azonos 

programkövetelmény alapj{n megírt m{s épzési  program 

adott bekapcsolód{si szintet megelőző modulj{nak/ 

tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítv{nnyal 

igazolja. 

Minim{lis órasz{m5  csoportos képzés esetén: 960 

 egyéni felkészítés esetén: 640 

 Maxim{lis órasz{m6  csoportos képzés esetén: 1440 

 egyéni felkészítés esetén: 960 

  

Az órasz{mok jelölési form{tuma a tov{bbiakban, az egyes modulok, illetve tananyagegységek 

esetében:  

csoportos képzés órasz{ma/egyéni felkészítés órasz{ma  

(a teljes program minim{lis órasz{ma esetén péld{ul: 960/640



A programkövetelmény moduljai 
 

Modulok sz{ma KER szintenként 

KER A1 2  

KER A2 2 

KER B1 2 

KER B2 4 

KER C1 4 

KER C2 3 



Képzési követelmények leír{sa modulonként 
 

 
KER szintek szerinti modulok 

 

 

KER A1 szint minim{lis órasz{m 90/60 maxim{lis órasz{m 135/90 

Képzési 

követelmények 
Szövegértés:   A   képzésben   részt   vevő   megérti   a   sz{m{ra   ismerős 

mindennapi  kifejezéseket  és  nagyon  alapvető  fordulatokat,  amelyeknek 

célja konkrét szükségleteinek kielégítése. 

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő képes az egyszerű 

kapcsolatteremtésre. Be tud mutatkozni és be tud mutatni m{sokat,  meg 

tud v{laszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes 

jellegűek, pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdont{rgyakra  vonatkozóan. 

Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a m{sik személy lassan és 

vil{gosan beszél, és segítőkész. 

Ír{sbeli  kifejezőkészség: A képzésben részt vevő képes egyszerű 

nyomtatv{nyok   kitöltésére  (pl.  sz{llodai  bejelentkezési  lap),  személyes 

adatai megad{s{ra (név, cím, lakhely, nemzetiség), rövid üdvözlet, 

köszönetnyilv{nító szöveg megír{s{ra (pl. képeslap, e-mail). 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

A1.1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  személyes névm{sok alany esete 

  főnevek neme, többes sz{m képzése 

  egyszerű mondat felépítése, szórendje 

  hat{rozott névelők 

  az egyszerű –er végződésű igék kijelentő mód jelen idejű 

ragoz{sa 

  a s’appeler és az être ige ragoz{sa 

  sz{mok 1–1000 

  alapvető kiejtési szab{lyok 

 
2. Témakörök és szókincs 

  francia {bécé 

  személyes adatok, bemutatkoz{s 

  személyes adatokra vonatkozó kérdések 

  hónapok, a hét napjai 

  d{tumok, óra kifejezése 

  nemzetiségek, idegen nyelvek 

  foglalkoz{sok, munkahelyek 

  szűk csal{d, rokoni viszonyok 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  köszönés, búcsúz{s 

  megszólít{si form{k 

  alapvető udvariass{gi formul{k 

  bemutatkoz{s, bemutat{s 

  személyes inform{ciók kérése és megad{sa 

  tegezés, mag{z{s 

  egyszerű, rövid e-mail, üzenet megír{sa 

min. órasz{m 45/30 

max. órasz{m 67/45 

  



 

A1.2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  hat{rozatlan névelők 

  az –er végű igék kijelentő mód jelen idejű ragoz{sa 

 visszaható névm{sok 

  visszaható igék ragoz{sa 

  néh{ny rendhagyó ige (avoir, faire, aller, venir) kijelentő mód 

jelen idejű ragoz{sa 

  a közeljövő (futur proche) képzése és haszn{lata 

  a közelmúlt (passé récent) képzése és haszn{lata 

  a melléknevek alaptípusai, helyük, egyeztetése nemben és 

sz{mban 

  orsz{gok neme és prepozíciós haszn{lata 

  egyenes szórendű kérdések 

  a ne...pas tagadószerkezet 

  egyszerű kötőszavak (et, ou, mais, parce que) 

  a c’est... és az il y a... szerkezetek haszn{lata 

 
2. Témakörök és szókincs 

  lakóhely leír{sa 

  orsz{gok, kontinensek megnevezése 

  tanul{s, iskola, tant{rgyak megnevezése 

  színek 

  szabadidős tevékenységek leír{sa 

  szükségletek kifejezése 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós 

ismeretek 

 kérdések feltevése, v{laszad{s egyszerűbb kérdésekre 

 helymeghat{roz{s 

 tetszik / nem tetszik, szeret /nem szeret kifejezése 

 egyszerű űrlapok kitöltése 

 rövid feljegyzés, üzenet megír{sa 

 egyszerű meghívó megfogalmaz{sa 

 meghív{s elfogad{sa, visszautasít{sa 

 francia nyelvű orsz{gok elhelyezkedése, alapvető adatai 

min. órasz{m 45/30 

max. órasz{m 68/45 

  



 

KER A2 szint minim{lis órasz{m 90/60 maxim{lis órasz{m 135/90 

Képzési 

követelmények 
Szövegértés: A képzésben részt vevő megért olyan mondatokat és 

gyakrabban haszn{lt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő 

területekhez kapcsolódnak (pl. személyes adatok, csal{d, munkahely). 

Megérti rövidebb és egyszerűbb prospektusok, hirdetések, rövid 

mag{nlevelek lényegét. 

Szóbeli kifejezőkészség: A képzésben részt vevő elboldogul rutinszerű 

kommunik{ciós   helyzetekben, amikor egyszerű  és közvetlen 

inform{ciócserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi eszközöket haszn{lva 

beszélni saj{t h{tteréről, szűkebb környezetéről és  a közvetlen 

szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

Ír{sbeli  kifejezőkészség: Képes egyszerű jegyzetet vagy üzenetet írni (pl. 

köszönőlevél). 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

A2.1/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  -ir és -re végződésű igék kijelentő mód jelen idejű ragoz{sa 

  felszólít{s E./2., T./1. és T./2. form{ban 

  mutató determin{nsok 

  birtokos determin{nsok 

  módbeli segédigék ragoz{sa 

  a passé composé képzése 

  fordított szórendű kérdések 

  tagadószerkezetek (ne...rien, ne...personne, ne...jamais) 

  t{rgyas névm{sok (C. O. D.) 

  személytelen szerkezet 

  helyhat{rozói prepozíciók 

 
2. Témakörök és szókincs 

  t{gabb csal{d és személyes kapcsolatok 

  helyszínek leír{sa, épületek elhelyezkedése 

  időj{r{s 

  mindennapos cselekvések 

  testrészek 

  ruhadarabok 

  személyleír{s, személyek jellemzése 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós 

ismeretek 

 emberek leír{sa (külső-belső tulajdons{gok) 

 véleménynyilv{nít{s, vélemény kérése 

 meg{llapít{s,   egyetértés  /  egyet  nem  értés,  

kételkedés kifejezése 

 sz{ndék kinyilv{nít{sa 

 felszólít{s kifejezése 

 programtervezetek, javaslatok megfogalmaz{sa 

  Franciaorsz{g alapvető földrajzi jellemzői 

min. órasz{m 45/30 

max. órasz{m 67/45 

  



 

A2.2/2. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1.   Nyelvtani szerkezetek 

 az imparfait képzése 

 a részes névm{sok (C. O. I.) 

 egyszerű időhat{rozói prepozíciók 

 összetett helyhat{rozói prepozíciók 

 a személyes névm{sok hangsúlyos esete 

 az on {ltal{nos névm{s 

 
2.   Témakörök és szókincs 

  v{s{rl{s 

  {ltal{nos napirend 

  közlekedési eszközök, utaz{si előkészületek 

  szórakoz{si lehetőségek 

  földrajzi, éghajlati jellemzők 

  {llatok 

 
3.   Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 éttermi rendelés 

 menetjegy v{lt{sa {llom{son 

 telefonos beszélgetés 

 közelmúltban történt vagy a közeli jövőben bekövetkező 

esemény elmesélése 

 {ltal{nos napirend ismertetése 

 utaz{sról  besz{moló  megír{sa,  képeslap, egyszerűbb 

levél megír{sa 

 közlekedéssel, utaz{ssal kapcsolatos okm{nyok kitöltése 

min. órasz{m 45/30 

max. órasz{m 68/45 

  



 

KER B1 szint minim{lis órasz{m 120/80 maxim{lis órasz{m 180/120 

Képzési 

követelmények 
Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti a fontosabb inform{ciókat 

olyan vil{gos, standard szövegekben, amelyek ismert tém{król szólnak, és 

gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. 

terén. Ki tudja szűrni a lényegi inform{ciókat egy tévé- vagy egy 

r{dióad{sból. 

Szóbeli kifejezőkészség: Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a 

nyelvterületre történő utaz{s sor{n adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget 

tud alkotni olyan tém{kban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, {lmokat, 

reményeket és ambíciókat, tov{bb{ röviden meg tudja indokolni és 

magyar{zni a különböző {ll{spontokat és terveket. 

Ír{sbeli  kifejezőkészség: Ismert tém{król  képes egyszerű, de  összefüggő 

szöveget alkotni. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

B1.1/2. képzettségi szint, 

illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  birtokos névm{sok 

  az y névm{s 

  a passé composé és az imparfait különbsége, egym{shoz való 

viszonya 

  az egyszerű jövő (futur simple) képzése 

  il faut... szerkezet 

  egyszerű vonatkozó névm{sok 

  módhat{rozók 

  melléknév középfok{nak, felsőfok{nak képzése 

  összehasonlító szerkezetek 

 
2. Témakörök és szókincs 

  élelmiszerek, étkezések, receptek, étlapok 

  csal{di események, ünnepek 

  szok{sok, hagyom{nyok 

  sport{gak, sportesemények 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós 

ismeretek 

 múltbeli események ismertetése 

 jövőbeni tervek ismertetése 

 összehasonlító vélemény kialakít{sa, bemutat{sa 

 francia és magyar étkezési szok{sok összehasonlít{sa 

 éttermi rendelés, reklam{ció 

 francia és magyar ünnepek, szok{sok összehasonlít{sa 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

B1.2/2. képzettségi szint, 

illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

 a plus-que-parfait képzése 

 a passé composé, az imparfait és a plus-que-parfait viszonya, 

haszn{lata 

 feltételes mód jelen idő (conditionnel présent) képzése 

 az en névm{s 

 kiemelés 

 okot, következményt, sorrendiséget kifejező kötőszavak 

 célhat{rozói, magyar{zó mellékmondatok 

 korl{toz{s kifejezése 

 hat{rozószó képzése melléknévből 

 
2. Témakörök és szókincs 

  tanulm{nyok, iskolatípusok, tant{rgyak 

  egészség, betegségek, orvosi ell{t{s 

  testrészek 

  egészséges életmód, k{ros szenvedélyek 

  érzelmek kifejezése 

  média: televízió, r{dió, újs{gok, internet 

  mindennapos informatikai kifejezések 

  kultúra, művészetek 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 múltbeli események részletes ismertetése 

 múltbeli szok{sok leír{sa 

  francia és magyar iskolarendszer összehasonlít{sa 

  önéletrajz össze{llít{sa 

 ön{lló témakifejtés képek alapj{n 

 egészségi {llapot leír{sa,  kommunik{ció  az orvosi 

rendelőben 

 francia   és   magyar   életmód,   életvitel,   életkörülmények 

összehasonlít{sa 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

KER B2 szint minim{lis órasz{m 240/160 maxim{lis órasz{m 360/240 

Képzési 

követelmények 
Szövegértés: A képzésben részt vevő megérti az összetettebb konkrét vagy 

elvont  tém{jú  szövegek  fő  gondolatmenetét, érvelését.  Képes  követni  a 

legtöbb   televízió-   és   r{dióműsort,   megérti   az   aktu{lis   tém{jú   írott 

szövegeket és a legtöbb standard nyelvű filmet. 

Szóbeli  kifejezőkészség: Folyamatos és  természetes módon  olyan  szintű 

norm{lis  interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik 

félnek sem megterhelő. Véleményét kellő részletességgel ki tudja fejteni, 

részletezni képes egy {ll{spont előnyeit és h{tr{nyait. 

Ír{sbeli  kifejezőkészség: Vil{gos, részletes szöveget tud alkotni különböző 

tém{król, képes t{jékoztató jelentések, összefoglalók megír{s{ra. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

B2. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  passzív szerkezet 

  időhat{rozók a múlt idejű mondatokban 

  igeidő-egyeztetési szab{lyok 

  a feltételes mód múlt idejének (conditionnel passé) képzése 

 a gérondif képzése és haszn{lata 

 a participe présent képzése és haszn{lata 

 hat{rozatlan névm{sok 

 
2. Témakörök és szókincs 

  v{rosok és vidék összehasonlít{sa 

  környezeti problém{k, környezetvédelem 

  h{zi munk{k, csal{di munkamegoszt{s 

  olvas{s: könyvek, olvasm{nyok 

  múzeumok, kultur{lis programok 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  jövőre vonatkozó sz{ndékok, tervek kifejezése 

  egyetértés, ellenvetés kifejezése, érvelés 

  tan{csad{s 

  értékítélet, problém{k értékelése 

 hivatalos levél megfogalmaz{sa, ügyintézés 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

B2. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

 függő beszéd képzése 

 subjonctif jelen idejű alakjainak képzése 

 subjonctif haszn{lata kötőszavak ut{n 

 subjonctif haszn{lata érzelmet, akaratot kifejező igék ut{n 

 összetett időhat{rozói kötőszavak 

 passé antérieur képzése 

 
2. Témakörök és szókincs 

  gener{ciós problém{k, csal{di viszonyok 

  t{rsadalmi problém{k, munkanélküliség 

  fiatalok   problém{i:   munkakeresés,  p{rv{laszt{s,   

ön{lló 

életvitel 

  internet előnyei, h{tr{nyai, veszélyei 

  közösségi médi{k haszn{lata, veszélyei 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 a valószínűség kifejezése, bizonyoss{g, bizonytalans{g 

 érzelmek, indulatok, öröm, b{nat, csod{lkoz{s kifejezése 

 érdeklődési kör ismertetése 

 problémakifejtés, {ltal{nos  nézőpont, személyes 

vélemény bemutat{sa, ütköztetése 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

B2. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

 a futur dans le passé képzése, haszn{lata 

 a futur antérieur képzése, haszn{lata 

 a passé simple képzése, felismerése 

 összetett vonatkozó névm{sok 

 felszólító és tiltó mondatok {ttekintése 

 a hat{rozószó fokoz{sa 

 igei vonzatok {ttekintése 

 
2. Témakörök és szókincs 

  öltözködés, divat 

  hagyom{nyaink, kultur{lis értékeink 

  szolg{ltat{sok, vendégl{t{s 

  bank, autószerelő, sz{lloda 

  sport, mozg{s, tömegsport, versenysport 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós 

ismeretek 

 érzelmek kifejezése 

 indulatok, harag, felh{borod{s kifejezése 

 jövőbeli és múltbeli bizonytalans{g kifejezése 

 különböző nyelvi regiszterek beazonosít{sa, felismerése 

 hosszabb besz{molók, esszék ír{sa 

 hivatalos levelek megfogalmaz{sa 

 híres francia történelmi személyiségek, v{rosok 

 P{rizs l{tnivalói, emlékművei 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

B2. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  a francia igeidő-rendszer {ttekintése 

  a passé simple képzése, felismerése 

  műveltető szerkezet 

  logikai összefüggéseket kifejező szövegösszekötő elemek 

  főnév képzése 

  a hat{rozószó helye a mondatban 

  melléknévi vonzatok {ttekintése 

 
2. Témakörök és szókincs 

  saj{t maga és csal{d bemutat{sa, rokoni viszonyok, 

gener{ciós problém{k ismertetése, fiatalok helyzete, 

problém{i, csal{dok helyzete a t{rsadalmon belül 

 az otthon és a szűkebb környezet bemutat{sa, lak{skérdés, 

t{gabb környezetünk, természeti kérdések, környezetvédelmi 

problém{k 

 a munka vil{ga, a napi tevékenység, elhelyezkedési 

lehetőségek, munkanélküliség, karrier, csal{d és munka 

összeegyeztetése 

 a tanul{s vil{ga, oktat{si rendszer, nyelvtanul{s jelentősége, 

tanul{s külföldön, ösztöndíjak, egész életen {t tartó tanul{s, 

tov{bbképzés 

 kapcsolatok m{s emberekkel, mag{nélet, közélet 

 szabadidő eltöltésének aktív és passzív form{i, szórakoz{s, 

kultúra 

 egészség, egészségmegőrzés, sport, egészséges életmód, orvosi 

ell{t{s, alternatív gyógymódok, természetgyógy{szat 

 v{s{rl{s, szolg{ltat{sok, fogyasztói t{rsadalom jellemzői 

 utaz{s külföldre, belföldre, ügyintézés, közlekedés 

 étkezés, étkezési szok{sok 

 kommunik{ció, média 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós 

ismeretek 

  ellentétek, célok, következtetések ír{sbeli kifejezőeszközei 

  egyetértés, egyet nem értés kifejezése, ír{sbeli kifejezőeszközei 

  a valószínűség fokainak, a bizonyoss{g, a bizonytalans{g 

ír{sbeli kifejezőeszközei 

  megengedés, kötelezettség ír{sbeli kifejezőeszközei 

  v{gyak, szükségletek, sz{ndékok ír{sbeli kifejezőeszközei 

  aggodalom, bosszús{g, közöny ír{sbeli kifejezőeszközei 

  parancs, utasít{s, kérés ír{sbeli kifejezőeszközei 

  javaslat, b{torít{s,  meggyőzés ír{sbeli kifejezőeszközei 

  v{d, védekezés ír{sbeli kifejezőeszközei 

  vélemény-nyilv{nít{s ír{sbeli kifejezőeszközei 

  inform{ció- és magyar{zatkérés, -ad{s ír{sbeli kifejezőeszközei 

  e-mail, fax, esszé, p{ly{zat, életrajz, besz{moló ír{sa 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

KER C1 szint minim{lis órasz{m 240/160 maxim{lis órasz{m 360/240 

Képzési 

követelmények 
Szövegértés: A  képzésben  részt  vevő  meg  tud  érteni  különböző típusú 

komplex szövegeket, érzékeli a rejtett, valamint az

 {tvitt jelentéstartalmakat. 

Szóbeli kifejezőkészség: Képes gördülékenyen, spont{n  módon és 

v{lasztékosan  kifejezni gondolatait. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan 

tudja haszn{lni t{rsalg{si, tanulm{nyi és szakmai célokra. 

Ír{sbeli  kifejezőkészség: Vil{gos,  jól  szerkesztett,  részletes  szöveget  tud 

alkotni összetettebb tém{kban is. Megbízhatóan alkalmazza a 

szövegszerkesztési mint{kat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. 

Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

C1. 1/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

  az  indicatif  (kijelentő  mód)  és  a  subjonctif  

haszn{lat{nak összegzése, rendszerezése 

  a subjonctif passé képzése és haszn{lata 

  a vonatkozó névm{sok  haszn{lat{nak összegzése, 

rendszerezése 

  hangsúlyos  inform{ciók  kifejezésének  eszközei  a  francia 

nyelvben 

 
2. Témakörök és szókincs 

 közösségi h{lók, netközösségek 

 új médiumok, digit{lis korszak 

 gener{ciók együttélése 

 népszok{sok, kultur{lis örökség 

 
3.   Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 gondolatok vil{gos megfogalmaz{sa, gyors verb{lis reakció 

 szóbeli besz{moló, interjúkészítés 

 saj{t {ll{spont részletes kifejtése 

 érvelés és sz{mon kérés, egy {ll{spont vil{gos 

bemutat{sa, részvétel vit{ban 

 érzelmek megfogalmaz{sa 

 francia népszok{sok 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 



 

C1. 2/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  szóképzés, szóösszetételek, szócsal{dok 

  összetett szavak többes sz{ma 

  prefixumok, suffixumok típusai, haszn{latuk 

  múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek 

  a francia fonetika alapjainak {ttekintése, a magyar 

anyanyelvűek {ltal elkövetett tipikus hib{k 

javít{sa 

 
2. Témakörök és szókincs 

  nyelvi tabuk, udvariass{gi norm{k, nyelvi regiszterek 

  tal{lm{nyok, gépek, mobiltelefon, modern életvitel 

  t{rsadalmi problém{k 

  esélyegyenlőség 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

 nyelvv{ltozatok felismerése, alkalmaz{sa 

 komplex téma struktur{lt előad{sa 

 besz{molók készítése komplex tém{ról 

 gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 

 m{s személyek kéréseinek, utasít{sainak, 

 {llít{sainak, kérdéseinek közvetítése múlt idejű 

mondatokban 

 a modern francia t{rsadalom jellemzői, problém{i 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

C1. 3/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

  névm{sok haszn{lat{nak összefoglal{sa, rendszerezése 

  kötőszavak típusai, rendszerezés 

  igeneves szerkezetek összefoglal{sa 

 
2. Témakörök és szókincs 

  pénzügyek, bankok, fizetési eszközök, banki szolg{ltat{sok 

  a globaliz{ció és hat{sai a mindennapjainkra 

  környezeti problém{k, környezettudatoss{g 

  értékv{lt{s,  értékv{laszt{s, etikai kérdések 

  a m{ss{g megítélése, tolerancia 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  komplex szövegek ír{sa és megértése 

  pozitív,   negatív   és   kritikus   {ll{spont   

megfogalmaz{s{nak 

nyelvi eszközei ír{sban és szóban 

  beszélgetős műsorok követése, riportok megértése 

  a szövegek rejtett értelmének a megértése 

  személyes és  üzleti levelek korrekt megfogalmaz{sa  minden 

tém{ban 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

C1. 4/4. képzettségi 

szint, illetve modul 

1. Nyelvtani szerkezetek 

  szövegszintű nyelvtani szerkezetek {ttekintése 

  szövegek makroszerkezeteszövegek vizsg{lata 

szociokultur{lis   szintek   alapj{n   (form{lis   /   

inform{lis, di{knyelvi, régies, bizalmas stb.) 

  stílusrétegek 

  anglicizmusok a francia nyelvben 

 
2. Témakörök és szókincs 

  a francia művészettörténet főbb korszakai, jellemzői 

  zene- és t{ncművészet 

  filmművészet 

  v{rosrendezés, építészet, építészeti emlékek 

  kultur{lis emlékezethelyek 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  prezent{ció készítése {ltal{nos tém{ban 

  szövegalkot{s szociokultur{lis és stil{ris jellemzők alapj{n 

  a  francia  festészet,  film-,  t{nc-,   zeneművészet,  építészet 

kiemelkedő személyiségei és műveik 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

KER C2 szint minim{lis órasz{m 180/120 maxim{lis órasz{m 270/180 

Képzési 

követelmények 
Szövegértés: A képzésben részt vevő szinte b{rmilyen hallott vagy olvasott 

szöveget könnyedén megért. 

Szóbeli   kifejezőkészség:  A   különböző   beszélt   vagy   írott   forr{sokból 

sz{rmazó inform{ciókat nehézség nélkül össze tudja foglalni, részletekbe 

menően fel tudja idézni az érveket és a besz{molókat. Természetes módon, 

folyékonyan és pontosan fejezi ki mag{t, különbséget tud tenni a jelentések 

{rnyalatai között 

is. 

Ír{sbeli kifejezőkészség: A körülményekhez stil{risan is alkalmazkodó, 

logikusan felépített szöveg megalkot{s{ra képes. Össze tudja foglalni 

szakmai és irodalmi művek tartalm{t. A nyelv adta lehetőségeket 

kihaszn{lva m{sok sz{m{ra is követhető módon képes érvelni. 
Képzettségi szintek, 

illetve modulok 

 

C2.1/3. képzettségi szint, 

illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

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

elmélyítése, finomít{sa. 

 
2. Témakörök és szókincs 

Valamennyi t{rsalg{si téma szókincsének, kifejezésének ismerete, 

haszn{lata, {rnyalt nyelvi megfogalmaz{s ak{r elvont tém{kban is. 

  Franciaorsz{g    történelmének   jelentősebb   momentumai, 

személyiségei 

  napjaink t{rsadalmi problém{i 

  a  francia  közigazgat{si   rendszer  felépítése,  a  politikai 

berendezkedés jellemzői 

  a francia nyelvű irodalom kiemelkedő művei, alkotói 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  szól{sok és közmond{sok a francia nyelvben 

  metafor{k, szimbólumok értelmezése 

  rejtett, vagy {tvitt értelmű szövegek értelmezése 

  nem verb{lis kommunk{ció eszközei, haszn{latuk a 

francia nyelvi közegben 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

C2.2/3. képzettségi szint, 

illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

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

elmélyítése, finomít{sa. 

 
2. Témakörök és szókincs 

Valamennyi t{rsalg{si téma szókincsének, kifejezésének ismerete, 

haszn{lata, {rnyalt nyelvi megfogalmaz{s ak{r elvont tém{kban 

is. 

  Franciaorsz{g szerepe az Európai Unióban és a vil{gban 

  a francia-magyar kapcsolatok története, jelenlegi helyzete 

  a frankofónia definíciója, aktu{lis helyzete 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  redundancia a mondat megform{lts{g{ban 

  a nyomatékosít{s és a kiemelés eszközei a mondatokban 

  a sűrítés, tömörítés eszközei a mondatokban 

  a beszélői sz{ndék nyelvi megnyilv{nul{sai a 

mondatokban 

min. órasz{m 60/40 

max. órasz{m 90/60 

  



 

C2.3/3. képzettségi szint, 

illetve modul 

 
1. Nyelvtani szerkezetek 

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

elmélyítése, finomít{sa. 

 
2. Témakörök és szókincs 

Valamennyi t{rsalg{si téma szókincsének, kifejezésének ismerete, 

haszn{lata, {rnyalt nyelvi megfogalmaz{s ak{r elvont tém{kban is. 

  a francia régiók közötti fejlettségi különbségek, t{rsadalmi 

ellentétek 

  az egyh{z és a civil szervezetek szerepe, önkéntesség 

  a francia gazdas{g jellemzői, az idegenforgalom szerepe 

 
3. Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  nyelvi regiszterek, szleng jelenléte 

  SMS, Facebook stb. nyelv 

  az írott és szóbeli szövegform{l{s különbségei 

  a nyelvi humor kifejezésmódjai 

min. órasz{m 

max. órasz{m 

60/40 

90/60 

 



 

Nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiad{s{nak feltételei 

 

A képző intézmény tanúsítv{nyt {llít ki a képzésben részt vevő sz{m{ra a modul sikeres 

teljesítéséről. A képzésben részt vevő sz{m{ra abban az esetben {llítható ki tanúsítv{ny, ha részt vett 

az adott modulhoz tartozó tanór{k legal{bb 80 sz{zalék{n, illetve sikeresen teljesítette az az adott 

modul végén megtartott z{róvizsg{t. A z{róvizsga ír{sbeli és szóbeli részből {ll. A z{róvizsga akkor 

tekinthető sikeresnek, ha a képzésben részt vevő legal{bb 60 sz{zalékot ér el a vizsga szóbeli és 

ír{sbeli részén külön-külön. A modult z{ró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg. 

Amennyiben a képzésen részt vevő nem felel meg a modult z{ró vizsg{n, akkor tanúsítv{ny nem 

{llítható ki részére. Ebben az esetben a képzésen részt vevő magasabb szintű modulra nem 

jelentkezhet, sz{m{ra a kor{bbi modul megismétlése aj{nlott. A képzésen részt vevő kérésére a képző 

intézmény igazol{st {llíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a képzésben részt 

vevő személy részt vett a modulhoz tartozó tanór{k legal{bb 80 sz{zalék{n. 

 

1{ltal{nos nyelvi képzés esetén az Európa Tan{cs Közös Európai Referenciakeretében (a tov{bbiakban: 

„KER”) aj{nlott hatfokozatú rendszer szintjei, melyek tov{bbi bemeneti és kimeneti követelmények {ltal 

meghat{rozott képzési szintekre bonthatóak, egyéb nyelvi képzés esetén a nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek programkövetelményben meghat{rozott, ”KER” szintekhez köthető szintjei 

2{ltal{nos nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés és kombin{lt nyelvi képzés 

3kontaktór{s képzés vagy t{voktat{s 

4a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenci{k 

5,6a nyelvi képzettségi szint megszerzéséhez szükséges képzés képzési form{tól (kontaktór{s, vagy 

t{voktat{s) és/vagy képzés fajt{j{tól függő minim{lis és maxim{lis órasz{m 

 


