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Szlov{k C1 1 1 142 

nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételéhez 

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Győri Oxford Nyelviskola és Szolgáltató Kft 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése Szlovák nyelv 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere szerinti A1 

szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajt{ja Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés form{ja Csoportos képzés  

Minim{lis órasz{m  

 
960 óra  

Maxim{lis órasz{m 

 
1440 óra  

Tanúsítv{ny kiad{s{nak feltétele 

A képző intézmény tanúsítványt állít ki a képzésben részt vevő 

számára a modul sikeres teljesítéséről, amennyiben a résztvevő az 

adott modulhoz tartozó tanórák legalább 80 %-án megjelent, illetve 

sikeresen teljesítette az adott modul végén megtartott képzést záró 

vizsgát. A záróvizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha a képzésben 

részt vevő legalább 60 %-ot elér a vizsga szóbeli és írásbeli részén is. 

A modult záró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg lehet.  

Igazol{s kiad{s{nak feltétele 

A képzésben részt vevő kérésére a képző  intézmény  igazolást  

állít  ki  az  adott modulon  való  részvételről,  amennyiben  a 

képzésben  részt  vevő    részt  vett  a modulhoz  tartozó  

tanórák legalább 80%-án.  
 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

 

KER A1  KER A1 / 1-2  

KER A2  KER A2 / 1-2  

KER B1  KER B1 / 1-3 

KER B2  KER B2 / 1-6  

KER C1  KER C1 / 1-6  

KER C2  KER C2 / 1-4 
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Képzési követelmények leír{sa 

KER szintek szerint 

 

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

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A képzési program kezdő szintről indul (A1.1.) melyhez nem tartozik kötelező 

bemeneti követelmény. Amennyiben a képzésben részt vevő az  

A1.1. modultól eltérő modulba szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a     

képző  intézmény által használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez.  

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 szlovák ABC /a magyartól eltérő betűk írása, a szlovák nyelvben 

használt ékezetek/ 

 Kiejtés 

 Tegező és mag{zó forma 

 Személyes névm{sok 

 Létige ragoz{sa 

 A nevek haszn{lata hímnemben és nőnemben 

 A főnevek h{rom neme 

 Igeragoz{s jelen időben 

 Állító mondatok 

 Tagadó mondatok 

 Sz{mnevek  

 Az egy /jeden, jedna, jedno/ haszn{lata 

 Melléknevek, ellentétp{rok 

 Melléknév és főnév egyeztetés 

 Kié ? /Čí ? Čia ? Čie ? 

 Birtokos névm{sok haszn{lata  

 Főnevek többes sz{ma 

 Az orsz{gok lakosai-nemzetiségek hímnemben, nőnemben –egyes 

és többes sz{mban 

 A 2-3-4 sz{mnév haszn{lata 

 Többessz{mú főnevek nohavice, okuliare, noviny/  

 Színek 

 Igék- múlt időben 

 Mod{lis igék múlt időben 

 Még / m{r  ešte/už  haszn{lata  

 Gyakran, ritk{n, soha, mindig, néha haszn{lata 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  életkor, foglalkoz{s, sz{rmaz{s 

 orsz{gok nevei 

 nemzetiségek, nyelvek 

 gyakori nemzetközileg haszn{lt szavak és kifejezések 

 szlov{k névképzés 

 mindennapi t{rgyak 

 csal{dtagok 

 ételek és italok 

 foglalkoz{sok 

 napirend 

 gyakori cselekvések 

 település-részek, v{ros, utca 

 lak{s, szoba, bútor, irodahelyiségek és berendezési t{rgyak 

 köszönések, ismerkedés, csal{d 

 életkor, emberi kapcsolatok 

 sport{gak 

 gyakori cselekvések 

 település-részek 

 lak{s, szob{k, bútorok 

 napirend 

 szabadidős tevékenységek 

 település-részek 

 üzletek 

 időj{r{s 

 színek 

 ruhafélék 

 közlekedési eszközök 

 ételek : előételek, levesek, főételek, desszertek, italok, étteremben, étlap 

rendelés, fizetés 

 

 

 

A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 
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  köszönési form{k 

 ismerkedés, bemutatkoz{s 

 m{sok bemutat{sa 

 az óra - az idő kifejezése 

 udvariass{gi kifejezések : kérem, köszönöm, parancsoljon, egészségére 

 form{lis-inform{lis emberi kapcsolatok és ezeknek a nyelvhaszn{latban 

történő megjelenése 

 névhaszn{lat Szlov{ki{ban 

 munkahelyek 

 lak{s helyiségei, berendezési t{rgyak 

 képeslap ír{sa 

 lak{s helyiségei, berendezési t{rgyak 

 képeslap ír{sa 

 a d{tumok kifejezése (napik, hónapok, időpontok haszn{lata) 

 problém{k jelzésének módjai 

 eligazod{s közterületeken 

 v{s{rl{s Szlov{ki{ban 

 {rak kifejezése 

 közterületek Szlov{ki{ban 

 személyes adatokat tartalmazó nyomtatv{nyok kitöltése 

 egyszerű bemutatkozó levél megír{sa 

 szlov{k ételek, gyorsételek 

 étel rendelése az étlapról, p{rbeszéd a pincérrel 

 cselekvések, tevékenységek egy {tlagos napon 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-2  

 

A1.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 
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Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 A szlovák ABC /a magyartól eltérő betűk írása, a szlovák nyelvben 

használt ékezetek 

 Kiejtés 

 Tegező és mag{zó forma 

 Életkor, foglalkoz{s, honnan jött, orsz{gok-lakosok 

 Személyes névm{sok  

 Létige ragoz{sa 

 A nevek haszn{lata hímnemben és nőnemben 

 A főnevek h{rom neme 

 Igeragoz{s jelen időben 

 Állító mondatok 

 Tagadó mondatok 

 Sz{mnevek  

 Az egy /jeden, jedna, jedno/ haszn{lata 

 Melléknevek, ellentétp{rok 

 Melléknév főnév egyeztetés 

 

Témakörök és szókincs 

 életkor, foglalkoz{s, sz{rmaz{s 

 orsz{gok nevei 

 nemzetiségek, nyelvek 

 gyakori nemzetközileg haszn{lt szavak és kifejezések 

 szlov{k névképzés 

 mindennapi t{rgyak 

 csal{dtagok 

 ételek és italok 

 foglalkoz{sok 

 napirend 

 gyakori cselekvések 

 település-részek, v{ros, utca 

 lak{s, szoba, bútor, irodahelyiségek és berendezési t{rgyak 

 köszönések, ismerkedés, csal{d 

 életkor, emberi kapcsolatok 

 sport{gak 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 köszönési form{k 

 ismerkedés, bemutatkoz{s 

 m{sok bemutat{sa 

 az óra - az idő kifejezése 

 udvariass{gi kifejezések : kérem, köszönöm, parancsoljon, egészségére 

 form{lis-inform{lis emberi kapcsolatok és ezeknek a nyelvhaszn{latban 

történő megjelenése 

 névhaszn{lat Szlov{ki{ban 

 munkahelyek 

 lak{s helyiségei, berendezési t{rgyak 

 képeslap ír{sa 
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A1.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 
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Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Kié ? /Čí ? Čia ? Čie ? 

 Birtokos névm{sok haszn{lata  

 Főnevek többes sz{ma 

 Az orsz{gok lakosai-nemzetiségek hímnemben, nőnemben –egyes 

és többes sz{mban 

 A 2-3-4 sz{mnév haszn{lata 

 Többes sz{m alanyeset 

 Többessz{mú főnevek nohavice, okuliare, noviny 

 Színek 

 Igék- múlt ideje 

 Mod{lis igék múlt időben 

 Ór{k, időpontok 

 Még / m{r  ešte/už  haszn{lata  

 Gyakran, ritk{n, soha, mindig, néha haszn{lata 

 

Témakörök és szókincs: 

 

 gyakori cselekvések 

 település-részek 

 lak{s, szob{k, bútorok 

 napirend 

 szabadidős tevékenységek 

 település-részek 

 üzletek 

 időj{r{s 

 színek 

 ruhafélék 

 közlekedési eszközök 

 ételek : előételek, levesek, főételek, desszertek, italok, étteremben, étlap 

rendelés, fizetés 

 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 a d{tumok kifejezése (napik, hónapok, időpontok haszn{lata) 

 problém{k jelzésének módjai 

 eligazod{s közterületeken 

 v{s{rl{s Szlov{ki{ban 

 {rak kifejezése 

 közterületek Szlov{ki{ban 

 személyes adatokat tartalmazó nyomtatv{nyok kitöltése 

 egyszerű bemutatkozó levél megír{sa 

 szlov{k ételek, gyorsételek 

 étel rendelése az étlapról, p{rbeszéd a pincérrel 

 cselekvések, tevékenységek egy {tlagos napon 
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KER A2 szint minim{lis órasz{m 90  maxim{lis órasz{m  135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges.  

Amennyiben a képzésben részt vevő szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a képz

ő  intézmény által használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez vagy ha 

12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett 

képzettségi szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat.  
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 
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  Akuzatív/T{rgyeset egyes sz{m 

 T{rgyesetben haszn{lt elölj{rók- pre- cez-o-na-po-za 

 T{rgyeset névm{ssal való helyettesítése 

 T{rgyesetet vonzó igék 

 Személyes névm{sok ragoz{sa t{rgyesetben 

 Mod{lis igék /chcieť, vedieť, musieť, smieť, môcť, mať 

 Felszólító mód 

 Rendhagyó felszólító módú igék- piť, povedať, jesť, byť 

 A sa-si visszaható ige haszn{lata 

 Lok{l- Elölj{rós eset egyes sz{m 

 Lok{l elölj{rói- na, pri, v, vo, o, po 

 Elölj{rós eset főnév ragoz{s kivételei ( k, g, h, ch) végződésű főnevek 

esetében 

 Elölj{rós eset –sko-ra végződő főnevek ragoz{sa 

 Igék múlt idejének bővítése 

 Sorsz{mnevek 

 Idő  meghat{roz{sa ( 1-4) (5-24) je pol.., je štvrť.., je trištvrte na… 

 Genitív- Birtokos eset egyes sz{m 

 Birtokos eset elölj{rói: od, do, bez, uprostred, mimo, z,zo, u, okolo, okrem 

 Birtokos esetet vonzó igék: b{ť sa, opýtať sa, najesť sa, napiť sa, dočkať 

sa,týkať sa, vzdať sa, ob{vať sa,  

 Birtokos eset névm{ssal való helyettesítése  

 Személyes névm{sok ragoz{sa birtokos esetben 

 Mennyiség kifejezése birtokos esetben 

 Inštrument{l/Eszközhat{rozós eset  egyes sz{m 

 Instrument{l elölj{róinak haszn{lata- s,so, pred, nad, pod, medzi, za 

 Személyes névm{sok ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Eszközhat{rozós eset   névm{ssal való helyettesítés e 

 Eszközhat{rozós esetet vonzó igék- cestovať, česať,umývať sa, stať  sa, 

uspokojiť sa, zmieriť sa, 

 Igék  jövő ideje 

 Datív- Részeshat{rozós eset egyes sz{m 

 Részeshat{rozós  eset elölj{rói: k,ku, voči, oproti, proti, kvôli, 

napriek,, vďaka 

 Részeshat{rozós esetet vonzó igék: dôverovať, ozn{miť, predch{dzať, 

predísť, priznať sa,rovnať sa,  tykať, vykať, z{vidieť<. 

 Folyamatos és befejezett igék 

 Melléknév képzés  

 Honnan,? Hov{? Hol? Odkiaľ? Kam? Kde? kérdőszavak haszn{lata 

 Feltételes mód 

 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 
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  érzelmek (pozitív és negatív) 

 foglalkoz{sok hímnemben és nőnemben 

 születésnapi ünnepség, aj{ndékv{s{rl{s 

 település-részek (utc{k, terek) 

 lak{s, szob{k, bútorok 

 ételek és italok (jellemző mennyiségekkel) 

 üdülés, kir{ndul{s 

 emberek külső jellemzése 

 napirend, óra, idő 

 iskolai tant{rgyak 

 ismerkedés 

 idegen nyelvek, érdeklődési körök 

 ruh{zat 

 csal{d, rokonok 

 v{s{rl{s, gyümölcsök, zöldségek, pénz 

 üdülés, kir{ndul{s 

 {ruh{zi oszt{lyok, hol mit vehetünk 

 telefon{l{s 

 hónapok, időj{r{s 

 bútorok 

 színek 

 emberek külső jellemzése 

 sz{ll{s-fajt{k  

 időj{r{s (igékkel és melléknevekkel) 

 utaz{s (tömegközlekedés, autó) 

 szính{z, mozi, jegyv{s{rl{s 

 egészség, betegségek 

 szolg{lati úton és konferenci{n 

 

 

 

 

A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 
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  a d{tum kifejezése 

 eligazít{s kérése, t{jékozód{s idegen v{rosban 

 a foglalkoz{sokhoz kapcsolódó feladatok 

 v{s{rl{s Szlov{ki{ban 

 rendelés étteremben 

 üzletek Szlov{ki{ban 

 Pozsony és a főbb v{rosok nevezetességei 

 tudakozód{s, inform{ció kérés 

 gratul{ció és jókív{ns{gok 

 útbaigazít{s 

 szabadidős programok egyeztetése 

 jegyv{s{rl{s utaz{shoz 

 sz{llodai foglal{s 

 étkezés Szlov{ki{ban 

 sz{ll{s-fajt{k 

 közlekedés Szlov{ki{ban 

 bev{s{rl{s, p{rbeszéd az eladóval 

 v{s{rl{s, inform{ció kérése az {ruról 

 önéletrajz {ll{sra való jelentkezéshez 

 űrlap, kérdőív kitöltése 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-2  

A2.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 
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Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Akuzatív/T{rgyeset egyes sz{m 

 T{rgyesetben haszn{lt elölj{rók- pre- cez-o-na-po-za 

 T{rgyeset névm{ssal való helyettesítése 

 T{rgyesetet vonzó igék 

 Személyes névm{sok ragoz{sa t{rgyesetben 

 Mod{lis igék /chcieť, vedieť, musieť, smieť, môcť, mať 

 Felszólító mód 

 Rendhagyó felszólító módú igék- piť, povedať, jesť, byť 

 A sa-si visszaható névm{s haszn{lata 

 Lok{l- Elölj{rós eset egyes sz{m 

 Lok{l elölj{rói- na, pri, v, vo, o, po 

 Elölj{rós eset főnévragoz{s kivételei ( k, g, h, ch) végződésű főnevek 

esetében 

 Elölj{rós eset –sko-ra végződő főnevek ragoz{sa 

 Igék múlt ideje 

 Sorsz{mnevek 

 Idő  meghat{roz{sa ( 1-4) (5-24) je pol.., je štvrť.., je trištvrte na… 

 

Témakörök és szókincs: 

 

 érzelmek (pozitív és negatív) 

 foglalkoz{sok hímnemben és nőnemben 

 születésnapi ünnepség, aj{ndékv{s{rl{s 

 település-részek (utc{k, terek) 

 lak{s, szob{k, bútorok 

 ételek és italok (jellemző mennyiségekkel) 

 üdülés, kir{ndul{s 

 emberek külső jellemzése 

 napirend, óra, idő 

 iskolai tant{rgyak 

 ismerkedés 

 idegen nyelvek, érdeklődési körök 

 ruh{zat 

 csal{d, rokonok 

 v{s{rl{s, gyümölcsök, zöldségek, pénz 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 a d{tum kifejezése 

 eligazít{s kérése, t{jékozód{s idegen v{rosban 

 a foglalkoz{sokhoz kapcsolódó feladatok 

 v{s{rl{s Szlov{ki{ban 

 rendelés étteremben 

 üzletek Szlov{ki{ban 

 Pozsony és a főbb v{rosok nevezetességei 

 tudakozód{s, inform{ció kérés 

 gratul{ció és jókív{ns{gok 
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A2.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 
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Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Genitív- Birtokos eset egyes sz{m 

 Birtokos eset elölj{rói: od, do, bez, uprostred, mimo, z,zo, u, okolo, okrem 

 Birtokos esetet vonzó igék: b{ť sa, opýtať sa, najesť sa, napiť sa, dočkať 

sa,týkať sa, vzdať sa, ob{vať sa,  

 Birtokos eset névm{ssal való helyettesítése  

 Személyes névm{sok ragoz{sa birtokos esetben 

 Mennyiség kifejezése birtokos esetben 

 Inštrument{l/Eszközhat{rozós eset  egyes sz{m 

 Instrument{l elölj{róinak haszn{lata- s,so, pred, nad, pod, medzi, za 

 Személyes névm{sok ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Eszközhat{rozós eset   névm{ssal való helyettesítés e 

 Eszközhat{rozós esetet vonzó igék- cestovať, česať,umývať sa, stať  sa, 

uspokojiť sa, zmieriť sa, 

 Igék  jövő ideje 

 Datív- Részeshat{rozós eset egyes sz{m 

 Részeshat{rozós  eset elölj{rói: k,ku, voči, oproti, proti, kvôli, napriek,, 

vďaka 

 Részeshat{rozós esetet vonzó igék: dôverovať, ozn{miť, predch{dzať, 

predísť, priznať sa,rovnať sa,  tykať, vykať, z{vidieť<. 

 Folyamatos és befejezett igék 

 Melléknév képzés főnévből 

 Honnan,? Hov{? Hol? Odkiaľ? Kam? Kde? kérdőszavak haszn{lata 

 Feltételes mód 

Témakörök és szókincs 

 üdülés, kir{ndul{s 

 {ruh{zi oszt{lyok, hol mit vehetünk 

 telefon{l{s 

 hónapok, időj{r{s 

 bútorok 

 színek 

 emberek külső jellemzése 

 sz{ll{s-fajt{k  

 időj{r{s (igékkel és melléknevekkel) 

 utaz{s (tömegközlekedés, autó) 

 szính{z, mozi, jegyv{s{rl{s 

 egészség, betegségek 

 szolg{lati úton és konferenci{n 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 útbaigazít{s 

 szabadidős programok egyeztetése 

 jegyv{s{rl{s utaz{shoz 

 sz{llodai foglal{s 

 étkezés Szlov{ki{ban 

 sz{ll{s-fajt{k és közlekedés Szlov{ki{ban 

 bevásárlás, párbeszéd az eladóval 

 áru kérése, információ kérése az áruról 

 önéletrajz állásra való jelentkezéshez 

 űrlap, kérdőív kitöltése 
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KER B1 szint minim{lis órasz{m 120  maxim{lis órasz{m 180  

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges.  

Amennyiben a képzésben részt vevő szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a képz

ő  intézmény által használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez vagy ha 

12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett 

képzettségi szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat.  

A szint kimeneti 

követelményei 

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. 
 



19 

 

A KER B1 szint 

tartalmi követelményei 
Nyelvtani ismeretek   

 

 Többes sz{m alanyeset és többes sz{m t{rgyeset összehasonlít{sa 

 Többes sz{m t{rgyeset ragoz{s 

 T{rgyesetet vonzó igék haszn{lata 

 A t{rgyesethez tartozó elölj{rók, t{rgyeset helyettesítése névm{ssal 

 Főnevek ragoz{sa t{rgyesetben 

 Névm{sok ragoz{sa t{rgyesetben 

 Melléknevek ragoz{sa t{rgyesetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  t{rgyesetben 

 Folyamatos és befejezett igék kúpiť-kupovať, zariaďovať-zariadiť 

 Radiť/ Radiť sa igék haszn{lata 

 Állatnevek többes sz{ma 

 Az 1, 2, 3, 4 sz{mnév haszn{lata /nominatív, alanyeset; akuzatív, t{rgyeset; 

k{l, elölj{rós eset; inštrument{l, eszközhat{rozós eset 

 Lok{l / Elölj{rós eset többes sz{m ragoz{s 

 A lok{lhoz/ Elölj{rós esethez  tartozó elölj{rók, a lok{l  helyettesítése 

névm{ssal 

 Főnevek ragoz{sa elölj{rós esetben 

 Névm{sok ragoz{sa elölj{rós esetben 

 Melléknevek ragoz{sa elölj{rós esetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  elölj{rós esetben 

 Idő, időpont kifejezése lok{lban 

 Eszközhat{rozó többes sz{m ragoz{s 

 Az  eszközhat{rozós  esethez  tartozó elölj{rók, az eszközhat{rozós eset 

helyettesítése névm{ssal 

 Főnevek ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Eszközhat{rozós esetet vonzó igék haszn{lata 

 Névm{sok ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Melléknevek ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  eszközhat{rozós esetben 

 ige + sa-si alkalmaz{sa 

 Függő beszéd / či, že, aby 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  csal{d, csal{dtagok, rokoni kapcsolatok, csal{di összejövetelek 

 étkezés 

 sport 

 üdülés 

 szabadidő, pihenés, kikapcsolód{s, hobbi, szórakoz{s 

 pénz, bev{s{rl{s, a pénzügyek szerepe a csal{dban, panaszok 

 mobil-telefon 

 ruh{k, ruhav{s{rl{s, öltözködés 

 iskol{k (fajt{k, életkorok, tanul{s) 

 lak{s, lakóhely, intézmények 

 érzelmek 

 mozg{s (egészség, fittség), orvosn{l, egészséges életmód 

 sport (sport{gak) 

 munka (munkahely, munkanélküliség), munka keresés, {ll{sinterjú 

 természeti vil{g – {llatok 

 v{s{rl{s (módozatok) 

 ünnepek Szlov{ki{ban 

 utaz{s külföldre 

 média (írott és elektronikus) 

 a technikai fejlődés, a sz{mítógép, az internet 

 szerencsés helyzetek 

 sport, sport{gak 

 pihenés, a természet 

 otthoni kedvencek, vidéki élet 

 kultúra, hobbi, olvas{s 

 filmek, a tudom{ny 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 

  szabadidős tevékenységek, hétvégi program megszervezése, kir{ndul{s 

 a személy-leír{s nyelvi eszközei 

 v{s{rl{ssal összefüggő kifejezések haszn{lata 

 rendeléssel összefüggő kifejezések haszn{lata 

 étkezési szok{sok Szlov{ki{ban 

 bank k{rty{k haszn{lat{hoz kapcsolódó kifejezések 

 csod{lkoz{s, meglepődés, elismerés, dicséret, elégedetlenség, 

jókív{ns{gok kifejezése 

 egészségügyi ell{t{s Szlov{ki{ban 

 telefon{l{s  

 érzelmek kifejezése 

 v{s{rl{s 

 érdeklődés 

 iskolarendszer Szlov{ki{ban 

 munkav{llal{s m{s orsz{gban 

 szórakoz{si lehetőségek Szlov{ki{ban 

 érdeklődés, tan{csok, aj{nlatok, zaklat{s, öröm, személyes vélemény 

kifejezése 

 tan{cs elfogad{s és visszautasít{sa 

 Meghív{s csal{di / bar{ti összejövetelre, aj{ndékv{s{rl{s 

 jegyv{s{rl{s, menetrend, indul{s, érkezés, vonat, taxi, a vasút{llom{son, 

repülőjegy foglal{sa, a repülőtéren 

 szerencse és pech kifejezése 

 vélemény kifejezése 

 lehetőség, valószínűség, szimp{tia és az antip{tia kifejezése 

 boltok, üzletek Szlov{ki{ban 

 szlov{k aj{ndékt{rgyak 

 



22 

 

Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-3  

B1.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Többes sz{m alanyeset és többes sz{m t{rgyeset összehasonlít{sa 

 Többes sz{m t{rgyeset ragoz{s 

 A t{rgyesethez tartozó elölj{rók, a t{rgyeset helyettesítése 

névm{ssal  

 Főnevek ragoz{sa t{rgyesetben 

 Névm{sok ragoz{sa t{rgyesetben 

 Melléknevek ragoz{sa t{rgyesetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  t{rgyesetben 

 Folyamatos és befejezett igék kúpiť-kupovať, zariaďovať-zariadiť 

 Radiť/ Radiť sa igék haszn{lata 

 Állatnevek többes sz{ma 

Témakörök és szókincs: 

 csal{d, csal{dtagok, rokoni kapcsolatok, csal{di összejövetelek 

 étkezés 

 sport 

 üdülés 

 szabadidő, pihenés, kikapcsolód{s, hobbi, szórakoz{s 

 pénz, bev{s{rl{s, a pénzügyek szerepe a csal{dban, panaszok 

 mobil-telefon 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 szabadidős tevékenységek, hétvégi program megszervezése, kir{ndul{s 

 a személy-leír{s nyelvi eszközei 

 v{s{rl{ssal összefüggő kifejezések haszn{lata 

 rendeléssel összefüggő kifejezések haszn{lata 

 étkezési szok{sok Szlov{ki{ban 

 bank k{rty{k haszn{lat{hoz kapcsolódó kifejezések 

 csod{lkoz{s, meglepődés, elismerés, dicséret, elégedetlenség, 

jókív{ns{gok kifejezése 

 egészségügyi ell{t{s Szlov{ki{ban 
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B1.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Az 1, 2, 3, 4 sz{mnév haszn{lata /nominatív, alanyeset; akuzatív, 

t{rgyeset; lok{l, elölj{rós eset; inštrument{l, eszközhat{rozós eset/ 

 Lok{l/Elölj{rós eset többes sz{m ragoz{s 

 A lok{lhoz tartozó elölj{rók, a lok{l  helyettesítése névm{ssal 

 Főnevek ragoz{sa elölj{rós esetben 

 Névm{sok ragoz{sa elölj{rós esetben 

 Melléknevek ragoz{sa elölj{rós esetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  elölj{rós esetben 

 Idő, időpont kifejezése elölj{rós esetben 

 

Témakörök és szókincs: 

 

 ruh{k, ruhav{s{rl{s, öltözködés 

 iskol{k (fajt{k, életkorok, tanul{s) 

 lak{s, lakóhely, intézmények 

 érzelmek 

 mozg{s (egészség, fittség), orvosn{l, egészséges életmód 

 sport (sport{gak) 

 munka (munkahely, munkanélküliség), munka keresés, {ll{sinterjú 

 természeti vil{g – {llatok 

 v{s{rl{s (módozatok) 

 ünnepek Szlov{ki{ban 

 utaz{s külföldre 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 telefon{l{s  

 érzelmek kifejezése 

 v{s{rl{s 

 érdeklődés 

 iskolarendszer Szlov{ki{ban 

 munkav{llal{s m{s orsz{gban 

 szórakoz{si lehetőségek Szlov{ki{ban 

 érdeklődés, tan{csok, aj{nlatok, zaklat{s, öröm, személyes vélemény 

kifejezése 

 tan{cs elfogad{s és visszautasít{sa 

 Meghív{s csal{di / bar{ti összejövetelre, aj{ndékv{s{rl{s 

 jegyv{s{rl{s, menetrend, indul{s, érkezés, vonat, taxi, a vasút{llom{son, 

repülőjegy foglal{sa, a repülőtéren 
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B1.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Inštrument{l többes sz{m ragoz{s 

 Az  instrument{lhoz  tartozó elölj{rók, az instrument{l 

helyettesítése névm{ssal 

 Főnevek ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Névm{sok ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Melléknevek ragoz{sa eszközhat{rozós esetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  eszközhat{rozós esetben 

 ige + sa-si alkalmaz{sa 

 Függő beszéd / či, že, aby 

Témakörök és szókincs: 

 média (írott és elektronikus) 

 a technikai fejlődés, a sz{mítógép, az internet 

 szerencsés helyzetek 

 sport, sport{gak 

 pihenés, a természet 

 otthoni kedvencek, vidéki élet 

 kultúra, hobbi, olvas{s 

 filmek, a tudom{ny 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 szerencse és pech kifejezése 

 vélemény kifejezése 

 lehetőség, valószínűség, szimp{tia és az antip{tia kifejezése 

 boltok, üzletek Szlov{ki{ban 

 szlov{k aj{ndékt{rgyak 
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KER B2 szint minim{lis órasz{m 240 maxim{lis órasz{m 360 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges.  

Amennyiben a képzésben részt vevő szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a  

képző  intézmény által használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez vagy 

ha 12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett 

képzettségi szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat.  

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 

 

 Datív/ részerhatározós eset többes szám  

 A részeshatározós esethez tartozó elöljárók, a részeshatározós eset 

helyettesítése névmással  

 Főnevek ragozása részeshatározós esetben 

 Névmások ragozása részeshatározós esetben 

 Melléknevek ragozása részeshatározós esetben 

 Számnevek ragozása  részeshatározós s esetben 

 Irányok, útvonalak meghatározása részeshatározós eset segítségével 

 Szórend a részeshatározós –és a tárgyesetnél 

 Felszólító mód 

 Rendhagyó felszólító módú igék 

 Ak/ keby      ak+jövő idő használata 

 Főnévből igeképzés 

 Kam? Kde?Odkiaľ? kérdőszavak használata 

 Cez? Medzi? Na?+ idő kifejezése 

 Chcieť aby + múlt idejű ige= feltételes mód 

 Kam? Kde? kérdőszavak használata 

 Ísť/ chodiť   + elöljáró használata /menni/járni/ 

  A feltételes mód használata 

 Genitív/ Birtokos eset többes szám 

 A birtokos esethez tartozó elöljárók, a birtokos eset helyettesítése 

névmással 

 Elöljárók használata – od, do, u, z, zo, vedľa, mimo, okrem, vedľa 

 Főnevek ragozása birtokos esetben 

 Névmások ragozása birtokos esetben 

 Melléknevek ragozása birtokos esetben 

 Számnevek ragozása  birtokos esetben 

 Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

 A birtokos névmások használata 

 Akýkoľvek? Ktorýkoľvek? Číkoľvek? szavak használata 

 Rád/ rada/ rado/ radi/ rady  használata 

 Melléknevek fokozása 

 Összehasonlítás  „ako” ( melléknevek fokozott alakjaival) 

 A „svoj” használata akuzatív, tárgyeset; lokál, elöljárós eset; inštrumentál, 

eszközhatározós esetben  

 Határozószók fokozása 

 Ktorý, ktorá, ktoré, ktorí, ktoré kérdőszavak használata 

 Múlt idejű igék 

 Folyamatos és befejezett igék  

 Jövő idő 

 najprv,  potom  először, aztán szavak használata 

 ige +sa-si  használata 

 főnév képzés 

 feltételes módú  mondatok képzése,” keby” segítségével 

 számnevek ragozása 2000 felett 

 vonatkozó névmások használata 

 

 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi követelményei 
Témakörök és szókincs 
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 Témakörök és szókincs 

 útbaigazítás, napszakok 

 Kivel laksz? 

 óra, moziműsor, munkaidő , napirend 

 közlekedés, utazás, étteremben 

 évszakok, időjárás, utazás 

 hobbik, sportok 

 cselekvések 

 étteremben, étlap, utazás 

 programok tervezése, utazás, közlekedés 

 család, rokonok, képleírás, rokonság, személyleírás 

 öltözködés, időjárás 

 betegségek, testrészek 

 háziállatok 

 vásárlás, boltnevek 

 sztereotípi{k (nemzeti, igazs{gos-igazs{gtalan) 

 utaz{s, közlekedés (tömegközlekedés, saj{t eszköz) 

 olvas{s (nyomtatott könyv, e-book) 

 v{s{rl{s, üzletek fajt{i, élelmiszerek, élelmiszerv{s{rl{s 

 sport (versenysportok, csapatj{tékok) 

 bűnözés – bűnüldözés 

 időj{r{s (jelenlegi és előrejelzés), évszakok 

 biztons{g, kock{zatok 

 lakóhely, otthon (lakberendezés, h{zv{s{rl{s), h{ztart{s vezetés, 

h{ztart{si munka, h{ztart{si gépek, csal{don belüli feladatmegoszt{s 

 v{s{rl{s (üzletek, bev{s{rlóközpontok), aj{ndékv{s{rl{s, reklam{ció 

 könyvek és filmek  

 öltözködés: méret, fazon, színek 

 ki{rusít{s, engedmények 

 érzelmek, reakciók, érzékelés, emberi jellem, kapcsolatok 

 gyermeknevelés, csal{di konfliktusok 

 kommunik{ció (telefon, internet) 

 vélemény kifejezése 

 tal{lkozó megbeszélése 

 az emberi test 

 tanul{s (nyelvtanul{s, élethosszig tartó tanul{s) 

 munka (munkahely, munkanélküliség) 

 életmód (egészséges, teljes) 

 időj{r{s (jelenlegi, előrejelzés), klíma, klímav{ltoz{s 

 munka, (munkaerőpiac, {ll{shirdetések, karrier, esélyegyenlőség az 

elhelyezkedésnél 

 hírek a nagyvil{gból 

 média, sz{mítógép, sz{mítógépfüggőség, napilapok, újs{grovatok, 

szenz{ció és hírközlés, média és a kultúra közvetítése 

 egészség, stressz (ambulancia, kórh{z, szakorvosok, 

természetgyógy{szat, gyógyszerek, megelőzés, szűrővizsg{latok) 

 mobilit{s, közlekedési eszközök, navig{ciós rendszerek 
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 Témakörök és szókincs 

 zene (műfajok, zenehallgat{s) 

 média (nyomtatott, elektronikus) 

 aktu{lis közéleti tém{k 

 szolg{ltat{sok  

 étkezés (otthon, étteremben, nemzetek konyh{i) 

 egészséges étkezés, k{ros szok{sok 

 fitness, fogyókúra 

 divat, öltözködés, szépség{pol{s 

 jószomszéds{g, szomszédokkal való viszony, emberek jellemzése, 

t{rsas kapcsolatok 

 lak{stípusok (saj{t, bérlak{s, albérlet) ingatlanv{s{rl{s, ingatlan hitel, 

lak{s korszerűsítés 

 közvetlen környezetünk : t{rgyak a munk{ban és otthon, dolgok 

körülöttünk, szűkebb lakóhelyünk 

 v{rosok, v{rosrészek, orsz{grészek, orsz{gok 

 tudom{ny{gak 

 szabadidős tevékenységek 

 TV és internet 

 lak{s, lakóhely 

 külföldi utaz{s, vízumkérelem 

 élet és munkav{llal{s külföldön, kultúrsokk, kultur{lis különbségek 

 a munka vil{ga : munkabeoszt{s, kollég{k, munkahelyi 

kapcsolatrendszerek, konfliktusok 

 jó és rossz szok{sok, megb{n{s 

 {lmok és valós{g 

 az üzleti élet (v{llalkoz{sok, globaliz{ció) 

 környezetvédelem 

 jogok, h{zass{g, ünnepek 

 ünnepekhez való viszony 

 utaz{s repülőgéppel, repülőtér 

 levélír{s, szabadidő eltöltése, szính{zjegy v{s{rl{s 

 közélet, közintézmények 

 ügyintézés hivatalokban 

 helyi közélet, közbiztons{g, nemzeti ünnepek 

 teljesítmény a sporban és a munk{ban 
 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 
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 Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 szabadidő eltöltése 

 tájékozódás moziban, színházban 

 Szlovákia  nagyobb városainak legfőbb nevezetességei 

 útbaigazítás 

 időjárási jellemzők, 

 tájékozódás városban, repülőtéren, állomáson. 

 szlovák ételek, éttermi rendelés – társalgás 

 engedélykérés, vélemény – ellenvélemény kifejezése, indoklás 

 tetszés és nem tetszés kifejezése 

 jellemzés, képleírás 

 Szlovák népviseletek 

 Időjárás‐jelentés, időjárásnak megfelelő viselet 

 baleset és egészségügyi problémák leírása, elmeséléses 

 telefonbeszélgetés 

 mindennapi szükségletek kifejezése 

 hirtelen érzelmek kifejezése 

 inform{ció-kérés 

 érdeklődés kifejezése 

 hivatalos bejelentés 

 ruh{zat, öltözködés az időj{r{snak megfelelően 

 szlov{k nyelvű szépirodalom 

 Magas-T{tr{ban, utaz{si irod{ban, sz{llod{ban 

 gondolatok és érzelmek kifejezése 

 telefon{l{s szlov{k nyelven 

 művészet szlov{k nyelvterületen 

 foglalkoz{sok, képzés, p{lyav{laszt{s, felkészülés a munk{ra 
 különböző közlekedési eszközök előnyei, hátrányai 

 reptéri, szállodai vásárlási helyzetek 

 időpont foglalás, lemondás 

 a t{rsalg{s művészete 

 előnyök és h{tr{nyok kifejezése 

 média szlov{k nyelvterületen 

 vélemény kifejezése : öltözködés, divat, v{laszt{s indokl{sa 

 emberek jellemzése 

 t{rgyak és környezetének bemutat{sa 

 Szlov{kia közvetlen szomszéd orsz{gai 

 prezent{ció szerkesztés 

 érzelmek és akarati megnyilv{nul{s - nyelvi megvalósít{s 

 megengedés és tilt{s kifejezése, neheztelés kifejezése 

 népszerű turisztikai célpontok Szlov{ki{ban 

 problém{k elmagyar{z{sa, tan{csad{s és annak megindokl{sa 

 reklam{ló levél ír{sa 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 kritika megfogalmaz{sa 

 panasztétel 

 form{lis és inform{lis beszélgetés 

 munkav{llal{ssal kapcsolatos főbb t{rsadalmi kérdések 

 közélet, közintézmények 

 ügyintézés hivatalokban 

 helyi közélet, közbiztons{g, nemzeti ünnepek 

 teljesítmény a sporban és a munk{ban 

 művészetek 
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 Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-6  

 

B2.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények: 

 Nyelvtani szerkezetek 

 Datív/ részerhatározós eset többes szám  

 A részeshatározós esethez tartozó elöljárók, a részeshatározós eset 

helyettesítése névmással  

 Főnevek ragozása részeshatározós esetben 

 Névmások ragozása részeshatározós esetben 

 Melléknevek ragozása részeshatározós esetben 

 Számnevek ragozása  részeshatározós s esetben 

 Irányok, útvonalak meghatározása részeshatározós eset segítségével 

 

Témakörök és szókincs 

 útbaigazítás, napszakok 

 Kivel laksz? 

 óra, moziműsor, munkaidő , napirend 

 közlekedés, utazás, étteremben 

 évszakok, időjárás 

 utazás 

 hobbik, sportok 

 cselekvések 

 étteremben, étlap, utazás 

 programok tervezése 

 utazás, közlekedés 

 család, rokonok, képleírás 

 rokonság 

 személyleírás 

 öltözködés, időjárás 

 betegségek, testrészek 

 háziállatok 

 vásárlás, boltnevek 

  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 szabadidő eltöltése 

 tájékozódás moziban, színházban 

 Szlovákia  nagyobb városainak legfőbb nevezetességei 

 útbaigazítás 

 időjárási jellemzők, 

 tájékozódás városban, repülőtéren, állomáson. 

 szlovák ételek, éttermi rendelés – társalgás 

 engedélykérés, vélemény – ellenvélemény kifejezése, indoklás 

 tetszés és nem tetszés kifejezése 

 jellemzés, képleírás 

 Szlovák népviseletek 

 Időjárás‐jelentés, időjárásnak megfelelő viselet 

 baleset és egészségügyi problémák leírása, elmesélése 

 telefonbeszélgetés 

 

B2.2. modul  

Minimum órasz{m 40 
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Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Szórend a részeshat{rozós –és a t{rgyesetnél 

 Felszólító mód 

 Rendhagyó felszólító módú igék 

 Ak/ keby      ak+jövő idő haszn{lata 

 Főnévből igeképzés 

 Kam? Kde?Odkiaľ? kérdőszavak haszn{lata 

 Cez? Medzi? Na?+ idő kifejezése 

  

Témakörök és szókincs: 

 

 sztereotípi{k (nemzeti, igazs{gos-igazs{gtalan) 

 utaz{s, közlekedés (tömegközlekedés, saj{t eszköz) 

 olvas{s (nyomtatott könyv, e-book) 

 v{s{rl{s, üzletek fajt{i, élelmiszerek, élelmiszerv{s{rl{s 

 sport (versenysportok, csapatj{tékok) 

 bűnözés – bűnüldözés 

 időj{r{s (jelenlegi és előrejelzés), évszakok 

 biztons{g, kock{zatok 

 lakóhely, otthon (lakberendezés, h{zv{s{rl{s), h{ztart{s vezetés, 

h{ztart{si munka, h{ztart{si gépek, csal{don belüli 

feladatmegoszt{s 

 v{s{rl{s (üzletek, bev{s{rlóközpontok), aj{ndékv{s{rl{s, reklam{ció 

 könyvek és filmek  

 öltözködés: méret, fazon, színek 

 ki{rusít{s, engedmények 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 mindennapi szükségletek kifejezése 

 hirtelen érzelmek kifejezése 

 inform{ció-kérés 

 érdeklődés kifejezése 

 hivatalos bejelentés 

 ruh{zat, öltözködés az időj{r{snak megfelelően 

 szlov{k nyelvű szépirodalom 

 Magas-T{tr{ban, utaz{si irod{ban, sz{llod{ban 

 

 



33 

 

B2.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Chcieť aby + múlt idejű ige= feltételes mód 

 Kam? Kde? kérdőszavak haszn{lata 

 Ísť/ chodiť   + elölj{ró haszn{lata /menni/j{rni/ 

  A feltételes mód haszn{lata 

 Genitív/ Birtokos eset többes sz{m 

 A birtokos esethez tartozó elölj{rók, a birtokos eset helyettesítése 

névm{ssal 

Témakörök és szókincs: 

 

 érzelmek, reakciók, érzékelés, emberi jellem, kapcsolatok 

 gyermeknevelés, csal{di konfliktusok 

 kommunik{ció (telefon, internet) 

 vélemény kifejezése 

 tal{lkozó megbeszélése 

 az emberi test 

 tanul{s (nyelvtanul{s, élethosszig tartó tanul{s) 

 munka (munkahely, munkanélküliség) 

 életmód (egészséges, teljes) 

 időj{r{s (jelenlegi, előrejelzés), klíma, klímav{ltoz{s 

 munka, (munkaerőpiac, {ll{shirdetések, karrier, esélyegyenlőség az 

elhelyezkedésnél 

 hírek a nagyvil{gból 

 média, sz{mítógép, sz{mítógépfüggőség, napilapok, újs{grovatok, 

szenz{ció és hírközlés, média és a kultúra közvetítése 

 egészség, stressz (ambulancia, kórh{z, szakorvosok, 

természetgyógy{szat, gyógyszerek, megelőzés, szűrővizsg{latok) 

 mobilit{s, közlekedési eszközök, navig{ciós rendszerek 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 gondolatok és érzelmek kifejezése 

 telefon{l{s szlov{k nyelven 

 művészet szlov{k nyelvterületen 

 foglalkoz{sok, képzés, p{lyav{laszt{s, felkészülés a munk{ra 

 különböző közlekedési eszközök előnyei, hátrányai 

 reptéri, szállodai vásárlási helyzetek 

 időpont foglalás, lemondás,  
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B2.4. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Elölj{rók haszn{lata – od, do, u, z, zo, vedľa, mimo, okrem, vedľa 

 Főnevek ragoz{sa birtokos esetben 

 Névm{sok ragoz{sa birtokos esetben 

 Melléknevek ragoz{sa birtokos esetben 

 Sz{mnevek ragoz{sa  birtokos esetben 

 Megsz{ml{lható és megsz{ml{lhatatlan főnevek 

 Akýkoľvek? Ktorýkoľvek? Číkoľvek? szavak haszn{lata 

 R{d/ rada/ rado/ radi/ rady haszn{lata 

Témakörök és szókincs: 

 

 zene (műfajok, zenehallgat{s) 

 média (nyomtatott, elektronikus) 

 aktu{lis közéleti tém{k 

 szolg{ltat{sok  

 étkezés (otthon, étteremben, nemzetek konyh{i) 

 egészséges étkezés, k{ros szok{sok 

 fitness, fogyókúra 

 divat, öltözködés, szépség{pol{s 

 jószomszéds{g, szomszédokkal való viszony, emberek jellemzése, 

t{rsas kapcsolatok 

 lak{stípusok (saj{t, bérlak{s, albérlet) ingatlanv{s{rl{s, ingatlan 

hitel, lak{s korszerűsítés 

 közvetlen környezetünk : t{rgyak a munk{ban és otthon, dolgok 

körülöttünk, szűkebb lakóhelyünk 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 a t{rsalg{s művészete 

 előnyök és h{tr{nyok kifejezése 

 média szlov{k nyelvterületen 

 vélemény kifejezése : öltözködés, divat, v{laszt{s indokl{sa 

 emberek jellemzése 

 t{rgyak és környezetének bemutat{sa 

 Szlov{kia közvetlen szomszéd orsz{gai 
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B2.5. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Melléknevek fokoz{sa 

 Összehasonlít{s  „ako” ( melléknevek fokozott alkajai) 

 A „svoj” haszn{lata akuzatív, t{rgyeset; lok{l, elölj{rós eset; 

inštrument{l, eszközhat{rozós esetben  

 Hat{rozószók fokoz{sa 

 Ktorý, ktor{, ktoré, ktorí, ktoré kérdőszavak haszn{lata 

 Múlt idejű igék 

 

Témakörök és szókincs: 

 v{rosok, v{rosrészek, orsz{grészek, orsz{gok 

 tudom{ny{gak 

 szabadidős tevékenységek 

 TV és internet 

 lak{s, lakóhely 

 külföldi utaz{s, vízumkérelem 

 élet és munkav{llal{s külföldön, kultúrsokk, kultur{lis különbségek 

 a munka vil{ga : munkabeoszt{s, kollég{k, munkahelyi 

kapcsolatrendszerek, konfliktusok 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 prezent{ció szerkesztés 

 érzelmek és akarati megnyilv{nul{s - nyelvi megvalósít{s 

 megengedés és tilt{s kifejezése, neheztelés kifejezése 

 népszerű turisztikai célpontok Szlov{ki{ban 

 problém{k elmagyar{z{sa, tan{csad{s és annak megindokl{sa 

 reklam{ló levél ír{sa 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

 kritika megfogalmaz{sa 
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B2.6. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Folyamatos és befejezett igék  

 Jövő idő 

 najprv,  potom  először, azt{n szavak haszn{lata 

 ige +sa-si  haszn{lata 
 főnév képzés 

 feltételes módú  mondatok képzése,” keby” segítségével 

 számnevek ragozása 2000 felett 

 vonatkozó névmások használata 

Témakörök és szókincs: 

 

 jó és rossz szok{sok, megb{n{s 

 {lmok és valós{g 

 az üzleti élet (v{llalkoz{sok, globaliz{ció) 

 környezetvédelem 

 jogok, h{zass{g, ünnepek 

 ünnepekhez való viszony 

 utaz{s repülőgéppel, repülőtér 

 levélír{s, szabadidő eltöltése, szính{zjegy v{s{rl{s 

 közélet, közintézmények 

 ügyintézés hivatalokban 

 helyi közélet, közbiztons{g, nemzeti ünnepek 

 teljesítmény a sporban és a munk{ban 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 panasztétel 

 form{lis és inform{lis beszélgetés 

 munkav{llal{ssal kapcsolatos főbb t{rsadalmi kérdések 

 közélet, közintézmények 

 ügyintézés hivatalokban 

 helyi közélet, közbiztons{g, nemzeti ünnepek 

 teljesítmény a sporban és a munk{ban 

 művészetek 
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KER C1 szint minim{lis órasz{m 240 maxim{lis órasz{m 360  

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenci{k 

A modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges.  

Amennyiben a képzésben részt vevő szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a képz

ő  intézmény által használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez vagy ha 

12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett 

képzettségi szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat.  

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 

  szóképzés: főnévképzők, jelentés, használat 

 szóképzés: melléknévképzők, jelentés, használat 

 szóképzés: igeképzők, jelentés, használat 

 igevonzatok, jelentés, használat 

 melléknevek, jelentés, használat 

 frazeológiák, jelentés, használat 

 összetett birtokos szerkezetek használata 

 Partikul{k/ módosítószók haszn{lata 

 Az alany és a t{rgy helyzete a mondatban 

 Idő kifejezése – v noci, v janu{ri stb 

  o tretej, o polnoci s 

 na začiatku, na konci 

 po dvoch hodin{ch 

 sa/si haszn{lata /visszaható igék 

 Igekötők haszn{lata 

 Poszesszív/ birtokos melléknevek 

 Elölj{rószók / Kam/hov{? Kde/hol? kérdésre/ 

 Kedy/mikor? Odkedy/mióta? Dokedy/ meddig?  Ako dlho/milyen 

sok{ig ? Na aký čas/milyen hosszú időre ? Za aký čas/mennyi idő 

alatt?/ 

 Szenvedő szerkezetek használata 

 Elöljárók mozgást jelentő igékkel, jelentés, használat 

 Kötőszók, jelentés, használat 

 Segédszók, jelentés, használat 

 Beszélt nyelv mondatszerkezetei ‐ jelentés, használat 

 A  hivatalos stílus ‐ jelentés, használat 

  Stilisztikai eszközök – stiláris hatás 

 Időviszonyok ‐ összetett mondatok 

 Az időviszonyok kifejezésének az elmélyítése 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 Témakörök és szókincs: 

 t{rsas kapcsolatok 

 csal{d 

 lak{s, lakóhely 

 v{s{rl{s, üzletek, szolg{ltat{sok 

 kultúra és mindennapi élet 

 szórakoz{s (a szabadidő eltöltésének módjai) 

 média (nyomtatott és elektronikus) 

 időj{r{s (öltözködés, divat, alkalmazkod{s) 

 egészség, egészségmegőrzés 

 betegségek (gyógyít{s, megelőzés) 

 sport (versenyek, sport{gak, olimpia) 

 tanul{s (élethosszig tartó tanul{s, a tanul{s hatékonys{ga) 

 munka (képzés, tanul{s, munkanélküliség) 

 közélet (sajtó, politika) 

 gazdas{g és pénzvil{g 

 t{rsadalom és egyén 

 etika (vall{s, gazdas{g, személyes tér) 

 környezetvédelem (személyes és t{rsadalmi felelősség) 

 aktu{lis tém{k (politika, gazdas{g) 

 globaliz{ció (előnyök, h{tr{nyok, veszélyek) 

 

 



40 

 

A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 
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 Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 személyes inform{ció kérése és nyújt{sa 

 emberek, helyek és t{rgyak leír{sa 

 óhaj, sz{ndék, akarat, szükséglet kifejezése 

 b{torít{s és felkérés kifejezése 

 a csal{d Szlov{ki{ban 

 lak{s, lakóhely Szlov{ki{ban 

 Ingatlan elad{s / keresés, hirdetésfelad{s, jelentkezés hirdetésre, falu / 

v{ros előnyök, h{tr{nyok 

 megelégedettség és elégedetlenség kifejezése 

 csalód{s kifejezése 

 panasz kifejezése 

 udvarias kérés és felkérés kifejezése 

 kompromisszum-kötés nyelvi eszközei 

 v{s{rl{s, üzletek szlov{k nyelvterületen 

 klasszikus és online kereskedelem 

 közvetlen szolg{ltat{sok: szerelés, javít{s, fodr{sz, gyógyít{s 

 Fontos ünnepek Szlov{ki{ban, UNESCO vil{görökség 

Szlov{ki{ban, v{rak, kastélyok, természeti l{tnivalók Szlov{ki{ban 

 Híres építészek, híres épületek 
 Kompromisszum kötés nyelvi eszközei 

 Kedvelés és nem kedvelés kifejezése indoklással 

 Megengedés, kötelesség, szükséglet kifejezése, bizonyosság és 

bizonytalanság kifejezése 

 Tanács kérése és adása 

 Tanulás, munka Szlovákiában 

 Egészséges, egészségtelen életmód 

 tervek és jövőbeli tal{lkozók kifejezése vélemény és érzelmek kifejezése 

és indokl{suk 

 félelem és aggód{s kifejezése 

 aj{nlat és meghív{s elfogad{s vagy visszautasít{sa  

 instrukció és parancsa ad{sa 

 tanul{s, munka szlov{k nyelvterületen 

 inform{ció helyesbítés kifejezése 

 Áll{sinterjú, jelentkezés {ll{sra, hirdetés felad{sa munkaadóként és 

{ll{skeresőként 

 Online tanul{s, online sz{mlafizetés, 

 panasz kifejezése 

 instrukció és parancs ad{sa 

 óhaj és remény kifejezése óhaj, remény, elv{r{s, kétség kifejezése 

 gazdas{g és t{rsadalom Szlov{ki{ban 

 aktu{lis gazdas{gi és politikai tém{k Szlov{ki{ban 

 Lop{s, j{rműlop{s, rendőrségi bejelentés, körözés kiad{sa, nyomoz{s, 

adatgyűjtés, bűncselekmények megnevezése, kihallgat{s, személyleír{s 

 T{rsadalmi elv{r{sok, illemszab{lyok 

 V{llalkozói, alkalmazotti jogviszony 

 besz{mol{s tényekről 

 valószínűség kifejezése 

 megerősítés kifejezése 

 gazdas{g és t{rsadalom Szlov{ki{ban 

 aktu{lis gazdas{gi és politikai tém{k Szlov{ki{ban 

 Politikai rendszer, {llamfő, parlament, korm{ny, minisztériumok, {llami 

szimbólumok, v{laszt{sok 
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Modulszerkezet – azonosító: KER C1 / 1-6 

C1.1. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 szóképzés: főnévképzők, jelentés, használat 

 szóképzés: melléknévképzők, jelentés, használat 

 szóképzés: igeképzők, jelentés, használat 

 igevonzatok, jelentés, használat 

 melléknevek, jelentés, használat 

Témakörök és szókincs: 

 t{rsas kapcsolatok 

 csal{d 

 lak{s, lakóhely 

 v{s{rl{s, üzletek, szolg{ltat{sok 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 személyes inform{ció kérése és nyújt{sa 

 emberek, helyek és t{rgyak leír{sa 

 óhaj, sz{ndék, akarat, szükséglet kifejezése 

 b{torít{s és felkérés kifejezése 

 a csal{d Szlov{ki{ban 

 lak{s, lakóhely Szlov{ki{ban 

 Ingatlan elad{s / keresés, hirdetésfelad{s, jelentkezés hirdetésre, falu / 

v{ros előnyök, h{tr{nyok 
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C1.2. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 
 frazeológiák, jelentés, használat 

 birtokos szerkezetek használata 

 Partikul{k/ módosítószók haszn{lata 

 Az alany és a t{rgy helyzete a mondatban 

 
Témakörök és szókincs: 

 

 kultúra és mindennapi élet 

 szórakoz{s (a szabadidő eltöltésének módjai) 

 média (nyomtatott és elektronikus) 

 időj{r{s (öltözködés, divat, alkalmazkod{s) 

 

 
Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 megelégedettség és elégedetlenség kifejezése 

 csalód{s kifejezése 

 panasz kifejezése 

 udvarias kérés és felkérés kifejezése 

 kompromisszum-kötés nyelvi eszközei 

 v{s{rl{s, üzletek szlov{k nyelvterületen 

 klasszikus és online kereskedelem 

 közvetlen szolg{ltat{sok: szerelés, javít{s, fodr{sz, gyógyít{s 

 Fontos ünnepek Szlov{ki{ban, UNESCO vil{görökség 

Szlov{ki{ban, v{rak, kastélyok, természeti l{tnivalók Szlov{ki{ban 

 Híres építészek, híres épületek 
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C1.3. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Idő kifejezése – v noci, v janu{ri stb 

  o tretej, o polnoci s 

 na začiatku, na konci 

 po dvoch hodin{ch 

 sa/si haszn{lata /visszaható igék 

Témakörök és szókincs: 

 

 egészség, egészségmegőrzés 

 betegségek (gyógyít{s, megelőzés) 

 sport (versenyek, sport{gak, olimpia) 

 
Kommunikatív sz{ndékok 

 

 Kompromisszum kötés nyelvi eszközei 

 Kedvelés és nem kedvelés kifejezése indoklással 

 Megengedés, kötelesség, szükséglet kifejezése, bizonyosság és 

bizonytalanság kifejezése 

 Tanács kérése és adása 

 Tanulás, munka Szlovákiában 

 Egészséges, egészségtelen életmód 
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C1.4. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Igekötők haszn{lata 

 Poszesszív/ birtokos melléknevek 

 Elölj{rószók / Kam/hov{? Kde/hol? kérdésre/ 

 Kedy/mikor? Odkedy/mióta? Dokedy/ meddig?  Ako dlho/milyen 

sok{ig ? Na aký čas/milyen hosszú időre ? Za aký čas/mennyi idő 

alatt?/ 

Témakörök és szókincs: 

 

 tanul{s (élethosszig tartó tanul{s, a tanul{s hatékonys{ga) 

 munka (képzés, tanul{s, munkanélküliség) 

 közélet (sajtó, politika) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 tervek és jövőbeli tal{lkozók kifejezése vélemény és érzelmek kifejezése 

és indokl{suk 

 félelem és aggód{s kifejezése 

 aj{nlat és meghív{s elfogad{s vagy visszautasít{sa  

 instrukció és parancsa ad{sa 

 tanul{s, munka szlov{k nyelvterületen 

 inform{ció helyesbítés kifejezése 

 Áll{sinterjú, jelentkezés {ll{sra, hirdetés felad{sa munkaadóként és 

{ll{skeresőként 

 Online tanul{s, online sz{mlafizetés,  
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C1.5. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 szenvedő szerkezetek használata 

 határozószó képzés, jelentés, használat 

 kötőszók, jelentés, használat 

 segédszók, jelentés, használat 

 beszélt nyelv mondatszerkezetei ‐ jelentés, használat 

Témakörök és szókincs: 

 

 gazdas{g és pénzvil{g 

 t{rsadalom és egyén 

 etika (vall{s, gazdas{g, személyes tér) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 

 panasz kifejezése 

 instrukció és parancs ad{sa 

 óhaj és remény kifejezése óhaj, remény, elv{r{s, kétség kifejezése 

 gazdas{g és t{rsadalom Szlov{ki{ban 

 aktu{lis gazdas{gi és politikai tém{k Szlov{ki{ban 

 Lop{s, j{rműlop{s, rendőrségi bejelentés, körözés kiad{sa, nyomoz{s, 

adatgyűjtés, bűncselekmények megnevezése, kihallgat{s, személyleír{s 

 T{rsadalmi elv{r{sok, illemszab{lyok 

 V{llalkozói, alkalmazotti jogviszony 
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C1.6. modul  

Minimum órasz{m 40 

Maximum órasz{m 60 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 a hivatalos stílus ‐ jelentés, használat 

  stilisztikai eszközök – stiláris hatás 

 időviszonyok ‐ összetett mondatok 

 az időviszonyok kifejezésének  elmélyítése 

Témakörök és szókincs: 

 

 környezetvédelem (személyes és t{rsadalmi felelősség) 

 aktu{lis tém{k (politika, gazdas{g) 

 globaliz{ció (előnyök, h{tr{nyok, veszélyek) 

 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek: 

 besz{mol{s tényekről 

 valószínűség kifejezése 

 megerősítés kifejezése 

 gazdas{g és t{rsadalom Szlov{ki{ban 

 aktu{lis gazdas{gi és politikai tém{k Szlov{ki{ban 

 Politikai rendszer, {llamfő, parlament, korm{ny, minisztériumok, {llami 

szimbólumok, v{laszt{sok 
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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 modulok megkezdéséhez az előző tananyagegységek ismerete szükséges.  

Amennyiben a képzésben részt vevő szeretne bekapcsolódni, teljesítenie kell a képz

ő  intézmény által használt szintfelmérőt, előzetes tudásának felméréséhez vagy ha 

12 hónapnál nem régebbi tanúsítvánnyal rendelkezik, akkor az abban feltüntetett 

képzettségi szintjének megfelelő tananyagegységhez csatlakozhat.  

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. 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  Az A1-C1 szinteken elsaj{tított nyelvtani ismeretek összegzése és 

folyamatos elmélyítése 

 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  otthon és lakókörnyezet (lakóhely, belső építészet, helyi 

szolg{ltat{sok, a régió földrajza, régió-specifikus jellemzők, 

demogr{fiai jellemzők) 

 utaz{s (tömegközlekedés, közlekedés saj{t eszközökkel, közlekedés-

szab{lyoz{s, « zöld » közlekedés, külföldi utaz{s, valut{k, migr{ció, 

utaz{si korl{toz{sok, hat{r-ellenőrzés) 

 emberi kapcsolatok (csal{di kapcsolatok, bar{ts{g, t{rsadalmi 

konvenciók, antiszoci{lis viselkedés, tolerancia és tisztelet) 

 v{s{rl{s (v{s{rl{si lehetőségek, {rucikkek, {rak, etikus v{s{rl{s, 

fogyasztói t{rsadalom) 

 étel – ital (étkezési szok{sok, helyi élelmiszerek, gyorséttermek, bio 

ételek, diét{k, étel-divatok, gén-módosított ételek, főzés) 

 szolg{ltat{sok (kommunik{ció, pénzügyi szolg{ltat{sok, sürgős 

segítség-szolg{ltat{sok, idősgondoz{s, inform{ció-technológia, 

diplom{ciai szolg{ltat{sok, munkaügyi központok, korm{nyzati 

szolg{ltat{sok) 

 nyelvtanul{s (nyelvtanul{si készségek, akcentusok, dialektusok, 

kisebbségi nyelvek, kétnyelvűség, testbeszéd, nyelv és kultúra) 

 oktat{s (iskol{ztat{s, tant{rgyak, végzettségek, vizsg{k, tanít{s és 

tanul{s, tud{s és készségek, alapvető emberi jog) 

 a környezet (újrahasznosít{s, környezetszennyezés, glob{lis 

felmelegedés, veszélyeztetett fajok, a bolygónk jövője, személyes és 

t{rsadalmi felelősségv{llal{s) 

 művészetek (modern művészet, szính{z, építészet, klasszikus 

művészet, irodalom, popkultúra, ifjús{gi kultúra, galéri{k, 

filmművészet) 

 tudom{ny és technika (tudom{nyos fejlődés, űrkutat{s, a kompjuter 

hatalma, fontos tal{lm{nyok, génmódosít{s, etika, {llatkísérletek, az 

emberi v{llalkozóképesség hat{rai) 

 t{rsadalom (egyéni jogok, csal{d, szülői felelősség, t{rsadalmi 

felelősségv{llal{s, egyenlő esélyek, emberi jogok, {llampolg{rs{g, a 

glob{lis falu, aktu{lis történések a vil{gban, vil{ggazdas{g) 

 
 

 

 

A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunik{ciós és civiliz{ciós ismeretek 
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 fenntart{sos egyetértés kifejezése 

 nézetek és érzelmek kifejezése indokl{ssal 

 asszertív kifejezésmód 

 kétség, hitetlenség, felh{borod{s kifejezése 

 feltételezések kifejezése 

 akarat, óhaj, szükségletek kifejezése és ezekről történő kérdezés 

 sz{ndék kifejezése és kérdezése 

 lak{skörülmények, helyi környezet Szlov{ki{ban 

 hétköznapi élet Szlov{ki{ban 

 szabadidő, szórakoz{s Szlov{ki{ban 

 internetes sz{ll{sfoglal{s, jegyv{s{rl{s 

 Utaz{si irod{ban, utaz{si katalógusok, hirdetések, nyaral{s 

tervezése, csomagfelvétel 

v{s{rl{s (v{s{rl{si lehetőségek, {rucikkek, {rak, etikus v{s{rl{s, 

fogyasztói t{rsadalom) 

 előnyben részesítés kifejezése és kérdezése 

 bizonyoss{g közvetítése 

 megb{n{s, együttérzés, gy{sz kifejezése 

 tan{csad{s, tan{cskérés, tan{cs fogad{sa 

 segítségnyújt{s és segítségkérés kifejezése 

 ragaszkod{s kifejezése 

 intézkedési tervek kifejezése 

 v{s{rl{si szok{sok Szlov{ki{ban 

 evés, iv{s szlov{k nyelvterületen 

 Szlov{kia nemzeti ételei 

 E-mail, SMS, közösségi oldalak hat{sa az emberi kapcsolatokra 

 kompromisszum-kötés 

 megegyezés megt{rgyal{sa 

 ellen{ll{s kifejezése 

 könyörgés kifejezése 

 figyelem-felkeltés 

 megszólít{s 

 form{lis és inform{lis bemutatkoz{s és t{rsalg{s 

 gratul{ció, dicséret, bók, szíves vendégl{t{s kifejezése 

 nyelvhaszn{lat Szlov{ki{ban 

 hiedelmek Szlov{ki{ban 

 művészetek Szlov{ki{ban 

 vélemény-kérés 

 a félbeszakít{s, ellenvetés, tiltakoz{s udvarias kifejezése 

 oszt{lyoz{s, {ltal{nosít{s, meghat{roz{s, hangsúlyoz{s kifejezése 

 beszédre b{torít{s, beszédkezdés, összegzés kifejezése 

 telefon{l{si szok{sok 

 levélír{si szok{sok 

 tudom{ny és technika – szlov{k nyelvterületen 

 t{rsadalmi problém{k – szlov{k nyelvterületen 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-4 

C2.1. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek : 

 Az A1-C1 szinteken elsaj{tított nyelvtani ismeretek összegzése és 

folyamatos elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs 

 otthon és lakókörnyezet (lakóhely, belső építészet, helyi 

szolg{ltat{sok, a régió földrajza, régió-specifikus jellemzők, 

demogr{fiai jellemzők) 

 utaz{s (tömegközlekedés, közlekedés saj{t eszközökkel, közlekedés-

szab{lyoz{s, « zöld » közlekedés, külföldi utaz{s, valut{k, migr{ció, 

utaz{si korl{toz{sok, hat{r-ellenőrzés) 

 emberi kapcsolatok (csal{di kapcsolatok, bar{ts{g, t{rsadalmi 

konvenciók, antiszoci{lis viselkedés, tolerancia és tisztelet) 

 

Kommunikatív sz{ndékok 

 fenntart{sos egyetértés kifejezése 

 nézetek és érzelmek kifejezése indokl{ssal 

 asszertív kifejezésmód 

 kétség, hitetlenség, felh{borod{s kifejezése 

 feltételezések kifejezése 

 akarat, óhaj, szükségletek kifejezése és ezekről történő kérdezés 

 sz{ndék kifejezése és kérdezése 

 lak{skörülmények, helyi környezet Szlov{ki{ban 

 hétköznapi élet Szlov{ki{ban 

 szabadidő, szórakoz{s Szlov{ki{ban 

 internetes sz{ll{sfoglal{s, jegyv{s{rl{s 

 Utaz{si irod{ban, utaz{si katalógusok, hirdetések, nyaral{s 

tervezése, csomagfelvétel 
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C2.2. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Az A1-C1 szinteken elsaj{tított nyelvtani ismeretek összegzése és 

folyamatos elmélyítése 

 
Témakörök 

 v{s{rl{s (v{s{rl{si lehetőségek, {rucikkek, {rak, etikus v{s{rl{s, 

fogyasztói t{rsadalom) 

 étel – ital (étkezési szok{sok, helyi élelmiszerek, gyorséttermek, bio 

ételek, diét{k, étel-divatok, gén-módosított ételek, főzés) 

 szolg{ltat{sok (kommunik{ció, pénzügyi szolg{ltat{sok, sürgős 

segítség-szolg{ltat{sok, idősgondoz{s, inform{ció-technológia, 

diplom{ciai szolg{ltat{sok, munkaügyi központok, korm{nyzati 

szolg{ltat{sok) 

 

Kommunikatív sz{ndékok 

 előnyben részesítés kifejezése és kérdezése 

 bizonyoss{g közvetítése 

 megb{n{s, együttérzés, gy{sz kifejezése 

 tan{csad{s, tan{cskérés, tan{cs fogad{sa 

 segítségnyújt{s és segítségkérés kifejezése 

 ragaszkod{s kifejezése 

 intézkedési tervek kifejezése 

 v{s{rl{si szok{sok Szlov{ki{ban 

 evés, iv{s szlov{k nyelvterületen 

 Szlov{kia nemzeti ételei 

 E-mail, SMS, közösségi oldalak hat{sa az emberi kapcsolatokra 
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C2.3. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 67 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Az A1-C1 szinteken elsaj{tított nyelvtani ismeretek összegzése és 

folyamatos elmélyítése 

 

 
Témakörök 

 nyelvtanul{s (nyelvtanul{si készségek, akcentusok, dialektusok, 

kisebbségi nyelvek, kétnyelvűség, testbeszéd, nyelv és kultúra) 

 oktat{s (iskol{ztat{s, tant{rgyak, végzettségek, vizsg{k, tanít{s és 

tanul{s, tud{s és készségek, alapvető emberi jog) 

 a környezet (újrahasznosít{s, környezetszennyezés, glob{lis 

felmelegedés, veszélyeztetett fajok, a bolygónk jövője, személyes és 

t{rsadalmi felelősségv{llal{s) 

 

 
Kommunikatív sz{ndékok 

 kompromisszum-kötés 

 megegyezés megt{rgyal{sa 

 ellen{ll{s kifejezése 

 könyörgés kifejezése 

 figyelem-felkeltés 

 megszólít{s 

 form{lis és inform{lis bemutatkoz{s és t{rsalg{s 

 gratul{ció, dicséret, bók, szíves vendégl{t{s kifejezése 

 nyelvhaszn{lat Szlov{ki{ban 

 hiedelmek Szlov{ki{ban 

 művészetek Szlov{ki{ban 
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C2.4. modul  

Minimum órasz{m 45 

Maximum órasz{m 68 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani szerkezetek 

 Az A1-C1 szinteken elsaj{tított nyelvtani ismeretek összegzése és 

folyamatos elmélyítése 

 

 
Témakörök 

 művészetek (modern művészet, szính{z, építészet, klasszikus 

művészet, irodalom, popkultúra, ifjús{gi kultúra, galéri{k, 

filmművészet) 

 tudom{ny és technika (tudom{nyos fejlődés, űrkutat{s, a kompjuter 

hatalma, fontos tal{lm{nyok, génmódosít{s, etika, {llatkísérletek, az 

emberi v{llalkozóképesség hat{rai) 

 t{rsadalom (egyéni jogok, csal{d, szülői felelősség, t{rsadalmi 

felelősségv{llal{s, egyenlő esélyek, emberi jogok, {llampolg{rs{g, a 

glob{lis falu, aktu{lis történések a vil{gban, vil{ggazdas{g) 

 
Kommunikatív sz{ndékok 

 vélemény-kérés 

 a félbeszakít{s, ellenvetés, tiltakoz{s udvarias kifejezése 

 oszt{lyoz{s, {ltal{nosít{s, meghat{roz{s, hangsúlyoz{s kifejezése 

 beszédre b{torít{s, beszédkezdés, összegzés kifejezése 

 telefon{l{si szok{sok 

 levélír{si szok{sok 

 tudom{ny és technika – szlov{k nyelvterületen 

 t{rsadalmi problém{k – szlov{k nyelvterületen 

 

 

 


