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Francia C2 1 1 084 

nyelvi programkövetelmény  

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Katedra Nyelviskola Kft.  

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése Francia nyelv 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés fajtája Általános nyelvi képzés 

Nyelvi képzés típusa Kontaktórás képzés  

A képzés formája Csoportos képzés  

Minimális óraszám  960 óra + 3 db opcionális modul (30+30+30 óra) 

Maximális óraszám 1294 óra + 3 db opcionális modul (36+40+40 óra) 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerinti támogatott 

képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele 

valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés 

felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább 

nyolcvan százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga 

sikeres teljesítése („megfelelt” minősítés; legalább 60 %). 

Az Fktv. alapján szervezett nem támogatott képzések esetén a 

tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzést záró vizsga 

sikeres teljesítése („megfelelt” minősítés; legalább 60 %).  

A modulzáró vizsga további követelményeit a felnőttképzést 

folytató intézmény a képzési programban határozza meg. 

A tanúsítvány átvételét a képzésben résztvevő aláírásával 

igazolja. 

Igazolás kiadásának feltétele 

A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való 

részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást állít ki, ha a 

résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés 

óraszámának húsz százalékát, és nem teljesítette a képzési 

programban meghatározott képzést záró vizsga 

követelményeit. 

Az igazolás átvételét a képzésben résztvevő aláírásával 

igazolja. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete 
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KER A1 KER A1 / 1-3 

KER A2 KER A2 / 1-3 

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

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

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

KER C2 KER C2 / 1-6 

 

Képzési követelmények leírása 

KER szintek szerint 

 

KER A1 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzés első tananyag egységébe (A1.1.) teljesen kezdők is 

bekapcsolódhatnak, így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a 

jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon.  

A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. 

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 
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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 

  nyelvtani nemek, határozatlan névelők egyes száma, 

 hangsúlyos személyes névmások egyes száma, 

 eldöntendő kérdés est-ce que szerkezettel, 

 kérdésfeltevés qui ? és quoi ? kérdőszókkal,  

 a létige állító, tagadó és kérdő alakjai, 

 határozott névelők, 

 az avoir ige jelen ideje, 

 az être ige jelen ideje, 

 a de elöljáró birtokos szerkezetben személynevekkel, 

 az er –es igék ragozása: parler, habiter, 

 időpontok kifejezése de, à, vers, jusqu’à elöljárókkal, 

 a pouvoir, prendre, mettre, aller, faire igék, 

 a főnevek többes száma,  

 melléknevek egyeztetése, 

 felszólító mód, 

 je voudrais + infinitif szerkezet, 

 birtokos névmások, 

 az où, quand, combien kérdőszók használata, 
 a dans, sur, sous, devant, derrière, à, près de elöljárók használata, 

 birtokos névmások, 

 tagadásne… pas-val, 

 a quel, quelle, quels, quelles kérdőszók, 

 országnevek prepozíciókkal, 

 az à és de előljárók határozott névelővel összevont alakjai, 

 Pourquoi ? / Parce que…, 

 a descendre, venir, dire igék jelen ideje, 

 a ce, cet, cette, ces mutató névmások, 

 foglalkozást jelentő szavak neme, 

 melléknevek egyeztetése, 

 hangsúlyos személyes névmások, 

 az il faut  és devoir + infinitif szerkezetek használata,  

 visszaható igék ragozása jelen időben, 

 a vouloir és néhány más –ir végű ige ragozása, 

 a –yer végű igék ragozása, 

 az on névmás, 

 felszólító mód, 

 futur proche, 

 passé récent, 

 a rendszeresség kifejezése, 

 passé composé, 

 a chez elöljáró hangsúlyos személyes névmásokkal, 

 kérdő mondatok szórendje, 

 a c’est és il est szerkezetek megfelelő használata 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ABC, hangkészlet, betűzés, 

 tőszámnevek (0-1000), 

 nyelvórán használt gyakori instrukciók, 

 mindennapi tárgyak, 

 reakciók oui, non, vrai, faux, peut-être, je ne sais pas kifejezésekkel, 

 országok nevei,  

 számok, 

 kontinensek,  

 nemzetiségek, nyelvek, 

 az idő kifejezése, 

 a hét napjai, hónapok, évszakok, 

 napirend, időbeosztás, 

 szabadidős tevékenységek, 

 programegyeztetés, találkozó megbeszélés, 

 meghívás, 

 vásárlás, szolgáltatások, árak, 

 családtagok, ismerősök, barátok, 

 napszakok, 

 városi helyszínek, 

 útvonalak, irányok, 

 szállással kapcsolatos alapszókincs, 

 levelezési alapszókincs, 

 foglalkozások, 

 kulturális- és sporttevékenységek, 

 személyek jellemzése külső és belső tulajdonságokkal, 

 családtagok, 

 családi események, 

 testrészek,  

 a j’ai mal à… szerkezet 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  bemutatkozás, 

 tulajdonnevek betűzése, 

 dátum megadása és megkérdezése, 

 időpont és időtartam megadása és megkérdezése, 

 eseménynaptár, 

 életkor kifejezése, 

 személyes preferenciák kifejezése, 

 árak megkérdezése és megadása, 

 egyszerű instrukciók, útbaigazítás, útvonal megadása, 

 étel- és italrendelés kávézóban, étteremben, 

 alapvető ismeretek közlése magunkról vagy másokról, 

 városi helyszínek megnevezése, beazonosítása, 

 szállásról való információkérés, szállásfoglalás, 

 képeslapírás, 

 személyek jellemzése, 

 egyszerűbb kérdőívek megértése, 

 telefonhívás és hívás fogadása, 

 tanácsok megfogalmazása, 

 tegezés – magázás, 

 a frankofón országok, 

 a célnyelvi országok nevei, nemzetiségek nevei, 

 üdvözlési, elköszönési, bocsánatkérési és udvariassági kifejezések a 

célnyelvi országokban, 

 néhány franciaországi kulturális esemény, 

 Franciaország szimbólumai, 

 Párizs néhány nevezetessége, 

 a francia családnevek használata, 

 bulvármédia és celebek, 

 ünnepek és ünnepi szokások Franciaországban, 

 közösségi oldalak, internetes fórumok, 

 útikönyvek, 

 a francia sanzon híres figurái, 

 hazai híres előadók bemutatása, 

 egy párizsi előadóterem megismerése 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 nyelvtani nemek, határozatlan névelők egyes száma, 

 hangsúlyos személyes névmások egyes száma,  

 eldöntendő kérdés est-ce que szerkezettel, 

 kérdésfeltevés qui ? és quoi ? kérdőszókkal,  

 határozott névelők, 

 az avoir és az être igék jelen ideje, 

 a de elöljáró birtokos szerkezetben személynevekkel, 

 er –es igék ragozása: parler, habiter, 

 számok, 

 időpontok kifejezése de, à, vers, jusqu’à elöljárókkal, 

 a pouvoir, prendre, mettre, aller, faire igék, 

 a főnevek többes száma,  

 melléknevek egyeztetése, 

 felszólító mód, 

 je voudrais + infinitif szerkezet, 

 birtokos névmások, 

 az où, quand, combien kérdőszók használata, 
 a dans, sur, sous, devant, derrière, à, près de elöljárók használata 

Témakörök és szókincs: 

 ABC, hangkészlet, betűzés, 

 tőszámnevek (0-1000), 

 nyelvórán használt gyakori instrukciók, 

 mindennapi tárgyak, 

 rövid válaszok oui, non, vrai, faux, peut-être, je ne sais pas 

kifejezésekkel, 

 országok nevei, kontinensek, nemzetiségek, nyelvek, 

 az idő kifejezése, a hét napjai, hónapok, évszakok, 

 napirend, időbeosztás, szabadidős tevékenységek, 

 programegyeztetés, találkozó megbeszélés, meghívás, 

 vásárlás, szolgáltatások, árak, 

 családtagok, ismerősök, barátok 
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 Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 bemutatkozás, 

 tulajdonnevek betűzése, 

 dátum, időpont és időtartam megadása és megkérdezése, 

 eseménynaptár, 

 életkor kifejezése , 

 személyes preferenciák kifejezése, 

 árak megkérdezése és megadása, 

 tájékozódás a városban, 

 étel- és italrendelés kávézóban, étteremben, 

 egyszerű instrukciók, 

 alapvető ismeretek közlése magunkról vagy másokról , 

 tegezés – magázás, 

 a célnyelvi országok nevei, nemzetiségek nevei, 

 üdvözlési, elköszönési, bocsánatkérési és udvariassági kifejezések a 

célnyelvi országokban 
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A1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 birtokos névmások, 

 tagadás ne… pas-val, 

 a que / quelle / quels / quelles ? kérdőszók, 

 országnevek prepozíciókkal, 

 az à és de előljárók határozott névelővel összevont alakjai, 

 Pourquoi ? / Parce que.., 

 a descendre, venir, dire igék jelen ideje, 

 a ce, cet, cette, ces mutató névmások, 

 foglalkozást jelentő szavak neme, 

 melléknevek egyeztetése, 

 hangsúlyos személyes névmások 

Témakörök és szókincs: 

 napszakok, 

 városi helyszínek, útvonalak, irányok, 

 szállással kapcsolatos alapszókincs, 

 levelezési alapszókincs, 

 foglalkozások, 

 kulturális- és sporttevékenységek, 

 személyek jellemzése külső és belső tulajdonságokkal, 

 családtagok, 

 családi események, 

 testrészek,  

 a j’ai mal à… szerkezet 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 várhelyszínek megnevezése, beazonosítása, 

 szállásról való információkérés, szállásfoglalás, 

 útbaigazítás, útvonal megadása, megközelítési lehetőségek 

megadása, 

 képeslapírás, 

 személyek jellemzése, 

 találkozási formák, 

 a frankofón országok, 

 néhány franciaországi kulturális esemény, 

 Franciaország szimbólumai, 

 Párizs néhány nevezetessége, 

 francia családnevek használata 
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A1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 az il faut  és devoir + infinitif használata,  

 visszaható igék ragozása jelen időben, 

 a vouloir és néhány más –ir végű ige ragozása, 

 a –yer végű igék ragozása, 

 az on névmás, 

 felszólító mód, 

 futur proche, 

 passé récent, 

 a rendszeresség kifejezése, 

 passé composé, 

 a chez elöljáró hangsúlyos személyes névmásokkal, 

 kérdő mondatok szórendje, 

 a c’est és il est szerkezetek megfelelő használata 

Témakörök és szókincs: 

 időpont kifejezése, 

 gyakoriság kifejezése, 

 mindennapi tevékenységek, 

 szórakozás,  

 személyleírás, 

 az informális stílus néhány kifejezése, 

 ünnepek, 

 telefonbeszélgetések, 

 utazással kapcsolatos tárgyak és szavak, 

 emberek külsejének leírása 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 egyszerűbb kérdőívek megértése, 

 telefonhívás és hívás fogadása, 

 tanácsok megfogalmazása, 

 bulvármédia és celebek, 

 ünnepek és ünnepi szokások Franciaországban, 

 társasági oldalak, internetes fórumok, 

 útikönyvek, 

 a francia sanzon híres figurái, 

 hazai híres előadók bemutatása, 

 egy párizsi előadóterem megismerése 
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KER A2 szint minimális óraszám 90 maximális óraszám 135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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. 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  személytelen szerkezetek a meteorológiai jelenségek kifejezésére, 

 évszakokkal, hónapokkal kapcsolatos időhatározói szerkezetek, 

 a melléknevek szórendi helye, 

 az y névmás, 

 az on névmás, 

 a futur simple, 

 a présent continu, 

 az à és de elöljárók használata az ételt jelentő szóösszetételekben, 

 az article partitif, 

 tagadás pas de-vel, 

 a COD-névmások harmadik személye,  

 a COI-névmások harmadik személye, 

 a qui és que vomnatkozó névmások, 

 a javaslattétel nyelvtani eszközei, 

 mennyiségek kifejezése, 

 az en névmás, 

 tagadás ne … plus-vel, 

 a ne … que szerkezet, 

 a ne … non plus szerkezet, 

 assez, pas assez, trop (de) + főnév, 

 imparfait, 

 összehasonlító szerkezetek melléknévvel és főnévvel, 

 depuis / il y a, 

 servir à / de, 

 az imparfait és a passé composé használata,  

 de plus en plus de, de moins en mois de, 

 a COD és COI névmások rendszere, 

 devoir + infinitif, il faut + infinitif, 

 felszólító mód szabályok, előírások megfogalmazására, 

 qui, que, à qui vonatkozó névmások, 

 passé composé être segédigével, 

 rendhagyó participe passé-k, 

 imparfait és présent, 

 imparfait és passé composé,  

 összehasonlíó szerkezetek, 

 a függő beszéd jelen időben, 

 idő meghatározása il y a, depuis, pour, pendant, dans elöljárókkal, 

 plus-que-parfait, 

 határozószó képzése melléknévből, 

 a subjonctif képzése, 

 a subjonctif használata szükségesség kifejezésére 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  az érzékelést kifejező szavak, 

 időjárás és éghajlat, 

 színek, 

 szabadidős tevékenységek, 

 földrajzi helyek jellemzése, 

 városnézés, 

 ételek, 

 ruhák és kiegészítők, ruhaméret, 

 jó és rossz véleményt kifejező nyelvi eszközök, 

 az internetes vásárlás kifejezései, 

 érdekes tárgyak, üzletek, kereskedők, 

 mennyiségek, csomagolások, 

 programajánlatok, 

 jó és rossz tulajdonságokat jelentő melléknevek, 

 étkezés és vendéglő, 

 emlékek felidézésekor használt kifejezések, 

 a városi és vidéki élet előnyei és hátrányai, 

 lakás és bútorok, lakáshirdetések,  

 alternatív lakóhelyek, albérlet, lakótársak,  

 a tiltás és az ajánlás kifejezései, 

 baráti kapcsolatok, 

 szomszédság, kapcsolat a szomszédokkal, 

 találkozások története, 

 szerelmek, társas kapcsolatok története, 

 tanulmányok,  

 szakmai tapasztalat, szakmai életút, 

 munkahelykeresés, cégek, 

 munka leírásához szükséges kifejezések 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  az időjárás jellemzése, 

 érzések, érzelmek kifejezése, 

 események elhelyezése az év folyamán, 

 földrajzi hely meghatározása, 

 földrajzi helyek jellemzése, 

 szabadidős tevékenységek meghatározása, 

 nyaralási levél megírása, 

 saját ízlés kifejezése ételekkel kapcsolatban, 

 éttermi menü értelmezése, 

 ruházat, öltözködés leírása, 

 vélemény kifejezése, 

 ruhaméretek megkérdezése és megadása, 

 javaslattétel, 

 ajándék-ötletek megvitatása, 

 tárgyak funkciójának meghatározása lista készítése bevásárláshoz 

mennyiségekkel,  

 élelmiszerek jellemzése, 

 vendéglő profilleírásának megértése, 

 vendéglő néhány szavas jellemzése, 

 rendelés vendéglőben, 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése, 

 emlékek felidézése, egykori és mai helyzet összehasonlítása, 

 lakásátalakítás vázolása, 

 megfelelő lakás kiválasztása hirdetésekből, 

 nem tipikus lakások leírásának megértése, 

 lakótársakkal való kapcsolat elmondása, 

 szabályok megértése és megfogalmazása, 

 fizetési módok, 

 szó- és fogalom-meghatározás, 

 személyek jellemzése, 

 elhangzott dolgok idézése, 

 baráti, ismeretségi, szomszédsági, érzelmi kapcsolatok bemutatása, 

 egyetemi, szakmai tapasztalatok elmesélése, 

 önéletrajz-írás, motivációs levél írása, 

 figyelmeztetések, javaslatok megfogalmazása, 

 Montréal és Bruxelles bemutatása 

 Franciaország tengeren túli területei és Réunion szigete, 

 a francia sanzon, 

 a Semaine du Goût elnevezésű rendezvénysorozat ismertetése, 

 francia divattervező cégek, 

 francia étkezési szokások, gasztronómiai kalauzok, nagy szakácsok, 

 a francia városokból falura költözött emberek élete, 

 kulturális célra átalakított történelmi épületek,  

 hagyományos francia háztípusok 

 Philip Delerm, kortárs író, 

 egyetemi Erasmus-program, 

 oktatási rendszer Franciaországban 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A2 / 1-3 

 

A2.1. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 személytelen szerkezetek a meteorológiai jelenségek kifejezésére, 

 évszakokkal, hónapokkal kapcsolatos időhatározói szerkezetek, 

 a melléknevek szórendi helye, 

 az y névmás, 

 az  on névmás, 

 a futur simple, 

 a présent continu, 

 az à és de elöljárók használata az ételt jelentő szóösszetételekben, 

 az article partitif, 

 tagadás pas de-vel, 

 a COD és a COI névmások harmadik személye, 

 a qui és que vonatkozó névmások, 

 a javaslattétel nyelvtani eszközei 

Témakörök és szókincs: 

 az érzékelést kifejező szavak, 

 időjárás és éghajlat, 

 szabadidős tevékenységek, 

 földrajzi helyek jellemzése, 

 városnézés, 

 ételek, 

 színek, ruhák és kiegészítők, ruhaméret, 

 jó és rossz véleményt kifejező nyelvi eszközök, 

 az internetes vásárlás kifejezései, 

 érdekes tárgyak 
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 Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 időjárás jellemzése, 

 érzések, érzelmek kifejezése, 

 események elhelyezése az év folyamán, 

 földrajzi hely meghatározása és jellemzése,  

 nyaralási levél megírása, 

 saját ízlés kifejezése ételekkel kapcsolatban, 

 éttermi menü értelmezése, 

 ruházat, öltözködés leírása, 

 vélemény kifejezése, 

 ruhaméretek megkérdezése és megadása, 

 javaslattétel, ajándék-ötletek megvitatása, 

 tárgyak funkciójának meghatározása, 

 Montréal és Bruxelles bemutatása, 

 Franciaország tengeren túli területei és Réunion szigete, 

 a francia sanzon, 

 a Semaine du Goût elnevezésű rendezvénysorozat ismertetése, 

 divattervező cégek, 

 francia étkezési szokások 
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A2.2. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 mennyiségek kifejezése, 

 az en névmás, 

 tagadás ne … plus-vel, 

 a ne … que szerkezet, 

 a ne … non plus szerkezet, 

 assez, pas assez, trop (de) + főnév, 

 imparfait, 

 összehasonlító szerkezetek melléknévvel és főnévvel, 

 depuis / il y a, 

 servir à / de, 

 az imparfait és a passé composé használata,  

 de plus en plus de, de moins en mois de, 

 a COD és COI névmások rendszere, 

 devoir + infinitif, il faut + infinitif, 

 felszólító mód szabályok, előírások megfogalmazására 

Témakörök és szókincs: 

 üzletek, kereskedők, 

 mennyiségek, csomagolások, 

 programajánlatok, 

 jó és rossz tulajdonságokat jelentő melléknevek, 

 étkezés és vendéglő, 

 emlékek felidézésekor használt kifejezések, 

 a városi és vidéki élet előnyei és hátrányai, 

 lakás és bútorok, 

 lakáshirdetések, 

 alternatív lakóhelyek,  

 albérlet, lakótársak, 

 a tiltás és az ajánlás kifejezései 



18 

 

 Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 lista készítése bevásárláshoz mennyiségekkel,  

 élelmiszerek jellemzése, 

 vendéglő profilleírásának megértése, 

 vendéglő néhány szavas jellemzése, 

 rendelés vendéglőben, 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése, 

 emlékek említése, egykori és mai helyzet összehasonlítása, 

 lakásátalakítás vázolása, 

 megfelelő lakás kiválasztása hirdetésekből, 

 lakótársakkal való kapcsolat elmondása, 

 szabályok megértése és megfogalmazása, 

 fizetési módok Franciaországban, 

 posta, pénzváltás 

 gasztronómiai kalauzok, nagy szakácsok, 

 vendéglőkritika,  

 kulturális célra átalakított történelmi épületek,  

 hagyományos francia háztípusok 
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A2.3. modul  

Minimum óraszám 30  

Maximum óraszám 45  

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a qui, que, à qui vonatkozó névmások, 

 passé composé être segédigével, 

 rendhagyó participe passé-k, 

 imparfait és présent, 

 imparfait és passé composé,  

 összehasonlíó szerkezetek, 

 a függő beszéd jelen időben, 

 idő meghatározása il y a, depuis, pour, pendant, dans elöljárókkal, 

 plus-que-parfait, 

 határozószó képzése melléknévből, 

 a subjonctif képzése és használata szükségesség kifejezésére 

 

Témakörök és szókincs: 

 baráti kapcsolatok, 

 szomszédság, kapcsolat a szomszédokkal, 

 találkozások története, 

 szerelmek, társas kapcsolatok története, 

 tanulmányok,  

 szakmai tapasztalat, szakmai életút, 

 munkahelykeresés, cégek, 

 munka leírásához szükséges kifejezések 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 szó- és fogalom meghatározás, 

 személyek jellemzése, 

 elhangzott dolgok idézése, 

 baráti, ismerettségi, szomszédsági, érzelmi kapcsolatok bemutatása, 

 egyetemi, szakmai tapasztalatok elmesélése, 

 önéletrajz-írás, 

 motivációs levél írása, 

 figyelmeztetések, javaslatok megfogalmazása, 

 Philip Delerm kortárs író, 

 egyetemi Erasmus-program, 

 oktatási rendszer Franciaországban 
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KER B1 szint minimális óraszám 120+30 

opcionális 

maximális óraszám 144 + 36 

opcionális 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a világos, mindennapi beszéd 

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

stb. Ki tudja szűrni a lényeget azokból a rádió- és tévéadásokból, amelyek 

aktuális eseményekről, szakmai vagy érdeklődési körének megfelelő 

témákról szólnak, és ha eléggé lassan és tagoltan beszélnek. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a főként köznyelven, vagy a munkájához 

közvetlenül kapcsolódó szaknyelven megírt szövegeket. Magánlevélben 

megérti az események, érzelmek vagy kívánságok leírását. 

 

Beszéd – Társalgás: Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely 

utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tud venni az ismert, az 

érdeklődési körének megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, 

szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel tud beszélni 

élményekről, eseményekről, álmairól, reményeiről és céljairól. Röviden is 

meg tudja magyarázni, indokolni véleményét és terveit. 

 

Írás: Egyszerű, folyamatos szövegeket tud alkotni olyan témákban, 

amelyeket ismer, vagy érdeklődési körébe tartoznak. Élményeiről és 

benyomásairól magánleveleket tud írni. 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  plus-que-parfait képzése és használata, 

 határozószók képzése,  

 időhatározó prepozíciók (depuis, pendant, il y a, pour), 

 nyelvtani szerkezetek javaslattétel, tanácsadás kifejezésére 

(impératif, devoir, si, il faut),  

 kötőmód (szükségesség kifejezése),  

 vonatkozó névmások (où, dont),  

 mutató névmások,  

 kérdés fordított szórenddel, alanyismétléssel 

 kérdés fordított szórenddel, visszaható igékkel múlt időben,  

 határozatlan névmások (quelqu’un, rien, personne, nulle part, etc.), 

 melléknévfokozás felsőfokban,  

 kiemelő szerkezet (ce qui, ce que...c’est szerkezetekkel) 

 kérdő névmások, 

 birtokos névmások, 

 a si + imparfait szerkezet, 

 főnévképzés,  

 a főnevek neme, 

 a múlt idők használata, 

 szenvedő szerkezet, 

 a participe passé egyeztetése, 

 a határozószók és a melléknevek helye a mondatban, 

 névmások (COI, en, y, hangsúlyos alak), 

 a határozói igenév, 

 kívánság kifejezése subjonctif-os és indicatif-os szerkezetekkel, 

 a conditionnel présent használata javaslattétel, szándék kifejezésére, 

 a cél kifezezése subjonctif-os és infinitif-es szerkezetekkel, 

 kötőszavak ok-okozat kifejezésére, 

 a grâce à és az à cause de, 

 időhatározók (en, dans, pendant), 

 az avant de és après avoir szerkezetek, 

 az où vonatkozó névmás, 

 függő beszéd igeidő-egyeztetéssel, 

 a si + plus-que-parfait szerkezet, 

 passé récent és futur proche múlt idejű függő beszédben, 

 sajnálkozás kifejezése (infinitif passé, j’aurais voulu szerkezetekkel), 

 a szükségesség kifejezése subjoncttif-os és infinitif-es szerkezetekkel, 

 subjonctif vagy indicatif (vélemény, bizonyosság, kétség, akarat, 

megállapítás kifejezésekor), 

 események időbeni kapcsolata (à partir de, dès que, dès, depuis, depuis 

que, jusqu’à ce que szerkezetek), 

 dupla névmás használata pl. je lui en donne… 

 imparfait, conditionnel használata egyes szerkezetekben  
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  az oktatás, tanulás, tanulmányok, nyelvtanulás, 

 foglalkozások, szakmák, 

 munka, szakmai tapasztalat, álláskeresés, a munka világához 

kötődő képességek, kompetenciák,  

 motivációs levél,  

 a vállalat,  

 lakhely, lakókörnyezet bemutatása, lakhelyválasztás indoklása,  

 országok és emberek (életkörülmények, mentalitás),  

 százalék kifejezése statisztikai adatokban,  

 kronológiai sorrend kifejezése, 

 egészség, betegség, orvosnál, 

 érzelmek, lelki állapot kifejezése,  

 szabályok megfogalmazása, kifejezése,  

 igék, igei szerkezetek a városi élet előnyeinek megfogalmazására, 

 média, blogok, 

 babonák, 

 a szerencsejátékok, 

 bűntény bejelentése, 

 a mozi,  

 filmről alkotott vélemény kifejezése, 

 szabadidő eltöltése (egyénileg, szervezeti formában), 

 turizmus, utazás,  

 zene, 

 internetes fórumok, hozzászólások, 

 érdeklődési kör bemutatása, 

 utazás, 

 színházi és egyéb előadások, 

 az életrajz, 

 foglalkozások, 

 környezetvédelem, 

 olvasás, könyvek, 

 kölcsönzéssel kapcsolatos igék pl. emprunter, prêter, 

 a magyarázó szöveg szókincse, 

 következményt kifejező igék 

 a kommunikáció új formái, 

 a „hagyományos” média, 

 rövid hírek a sajtóban és a rádióban, 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  a szükségesség kifejezése,  

 nézőpont, vélemény kifejezése,  

 ösztönzés, motiválás kifejezése, 

 egyetemi, tanulmányokkal kapcsolatos és szakmai tapasztalatok, 

szakmai életút bemutatása,  

 önéletrajz, motivációs levél vagy e-mail készítése,  

 tanácsadás, figyelmeztetés, óva intés, 

 az életben történt változások elbeszélése, a változásokkal szembeni 

érzéseink kifejezése, 

 beszámoló készítése, 

 javaslattétel, cselekvésre ösztönzés, 

 blogbejegyzés írása, 

 telefonálás, 

 médiahír tolmácsolása, 

 film, filmrendező bemutatása, 

 pozitív, negatív értékelés kifejezése, 

 szabadidős tevékenységeink bemutatása, 

 turisztikai célpont kiválasztása, információ turisztikai célpontról, 

 szállásfoglalás, 

 kívánság, remény kifejezése, 

 javaslattétel kifejezése, 

 célok kifejezése, 

 tervek bemutatása, 

 feltételezett helyzet leírása, 

 döntés indoklása, 

 egyetértés és egyet nem értés kifejezése, 

 változások bemutatása, 

 életrajzi írás megértése, 

 beszámoló különleges eseményről, 

 elbeszélés múltban, 

 sajnálkozás kifejezése (mi lett volna, ha ... szerkezet), 

 önmagunk fiktív helyzetekbe képzelése, 

 olvasmányok bemutatása, 

 érvek megértése,  

 felháborodás kifejezése, szemrehányás, 

 humanitárius és önkéntes tevékenységek, 

 kezdeményezés közös cél érdekében  

 összehasonlító tanulmány megértése,  

 reagálás sajtóhírre, 

 külföldi egyetemi ösztöndíjak, az Erasmus program, 

 szakmai bemutatkozás,  

 a francia oktatási rendszer, különbségek és hasonlóságok a francia 

és magyar oktatási rendszer között,  

 szakmák bemutatása,   
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  sztereotípiák az egyes népekről,  

 élet Franciaországban nem francia származásúként,  

 életmódbeli és kulturális különbségek, azok kezelése, 

 a kulturális különbségekből adódó félreértések kezelése, 

 mindennapi élettel kapcsolatos szabályok és szokások, 

 egy francia régió, város bemutatása,  

 a franciaországi élet egy-egy aspektusának bemutatása, 

 Magyarország valamely városának vagy térségének bemutatása 

 sztereotípiák és kulturális különbségek megjelenése a francia 

zenében, 

 frankofón fesztiválok, 

 a cannes-i filmfesztivál, filmkritikák, 

 a szabadidő eltöltésének intézményesített formái Franciaországban,  

 franciák a környezetvédelemért, 

 francia nyelvemlékek, 

 a franciák és az olvasás 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B1 / 1-4+ KER B1 OP 

 

B1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 36 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 plus-que-parfait (előidejű múlt), 

 határozószók képzése,  

 időhatározó prepozíciók (depuis, pendant, il y a, pour), 

 nyelvtani szerkezetek javaslattétel, tanácsadás kifejezésére 

(impératif, devoir, si, il faut),  

 kötőmód (szükségesség kifejezése),  

 vonatkozó (où, dont) és mutató és határozatlan névmások 

(quelqu’un, nulle part, etc.), 

 kérdés fordított szórenddel, alanyismétléssel 

 kérdés fordított szórenddel, visszaható igékkel múlt időben,  

 melléknévfokozás (felső fok),  

 kiemelő szerkezet (ce qui, ce que...c’est szerkezetekkel) 

Témakörök és szókincs: 

 az oktatás, tanulás, tanulmányok, 

 munka, szakmai tapasztalat, a vállalat, álláskeresés, a munka 

világához kötődő képességek, kompetenciák,  

 motivációs levél,  

 országok és emberek (életkörülmények, mentalitás),  

 százalék kifejezése statisztikai adatokban,  

 kronológiai sorrend kifejezése, 

 érzelmek, lelki állapot kifejezése,  

 nézőpont kifejezése,  

 szabályok megfogalmazása, kifejezése,  

 a lakhellyel kapcsolatos kifejezések (város – vidék),  

 igék, igei szerkezetek a városi élet előnyeinek megfogalmazására 
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 Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a szükségesség kifejezése, egyetemi, tanulmányokkal kapcsolatos 

és szakmai tapasztalatok, szakmai életút bemutatása,  

 szakmák bemutatása,  

 önéletrajz és motivációs levél vagy e-mail készítése,  

 tanácsadás, illetve figyelmeztetés, óva intés 

 az életben történt változások elbeszélése, 

 a változásokkal szembeni érzéseink kifejezése, 

 lakhely, élettér bemutatása, lakhelyválasztás indoklása, 

 foglalkozások, szakmák 

 külföldi egyetemi ösztöndíjak, az Erasmus program, 

 álláskeresés,  

 szakmai bemutatkozás,  

 a francia oktatási rendszer, különbségek és hasonlóságok a francia 

és magyar oktatási rendszer között,  

 sztereotípiák az egyes népekről,  

 élet Franciaországban nem francia származásúként,  

 életmódbeli és kulturális különbségek, azok kezelése, 

 mindennapi élettel kapcsolatos szabályok és szokások, 

 egy francia régió, város bemutatása,  

 a franciaországi élet egy-egy aspektusának bemutatása, 

 összehasonlító tanulmány megértése,  

 sztereotípiák és kulturális különbségek megjelenése a francia 

zenében 
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B1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 36 
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Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 kérdő névmások, 

 birtokos névmások, 

 a si + imparfait szerkezet, 

 főnévképzés,  

 a főnevek neme, 

 a múlt idők használata, 

 szenvedő szerkezet, 

 a participe passé egyeztetése, 

 a határozószók és a melléknevek helye, 

 névmások (COI, en, y, hangsúlyos alak), 

 a határozói igenév 

Témakörök és szókincs: 

 média, blogok, 

 babonák, 

 a szerencsejátékok, 

 bűntény bejelentése, 

 a mozi,  

 filmről alkotott vélemény kifejezése, 

 szabadidő eltöltése (egyénileg, szervezeti formában), 

 ösztönzés, motiválás kifejezése, 

 turizmus, utazás 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 beszámoló készítése, 

 javaslattétel, cselekvésre ösztönzés, 

 blog bejegyzés írása, 

 véleménynyilvánítás tévéműsorral kapcsolatban, 

 médiahír tolmácsolása, 

 tanúskodás egyes események kapcsán, 

 film, filmrendező bemutatása, 

 pozitív, negatív értékelés kifejezése, 

 szabadidős tevékenységeink bemutatása, 

 turisztikai célpont kiválasztása, információ turisztikai célpontról 

 szállásfoglalás, 

 a kommunikáció új formái, 

 a „hagyományos” média, 

 rövid hírek a sajtóban és a rádióban, 

 reagálás sajtóhírre, 

 a babonákról alkotott vélemény, 

 a cannes-i filmfesztivál, filmkritikák, 

 a szabadidő eltöltésének intézményesített formái Franciaországban, 

 szabadidős egyesületek, 

 a turizmus különböző formái, 

 ünnepi és kulturális találkozók, 

 frankofón fesztiválok, fesztivál programjának megtervezése 
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B1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 36 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 kívánság kifejezése subjonctif-os és indicatif-os szerkezetekkel, 

 conditionnel présent használata javaslattétel, szándék kifejezésére, 

 a cél kifezezése subjonctif-os és infinitif-es szerkezetekkel, 

 kötőszavak ok és okozat kifejezésére, 

 a grâce à és az à cause de kifejezések, 

 időhatározók (en, dans, pendant), 

 az avant de és après avoir szerkezetek, 

 az où vonatkozó névmás, 

 függő beszéd igeidő-egyeztetéssel, 

 a si + plus-que-parfait szerkezet, 

 passé récent és futur proche múlt idejű függő beszédben, 

 sajnálkozás kifejezése (infinitif passé, j’aurais voulu szerkezetekkel) 

Témakörök és szókincs: 

 zene, 

 internetes fórumok, hozzászólások, 

 érdeklődési kör bemutatása, 

 a cél kifejezése igékkel, 

 utazás, 

 vélemény kifejezése, 

 színházi és egyéb előadások, 

 életrajz, 

 foglalkozások, 

 az érzelmi élet, viselkedés, hozzáállás 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 kívánság, remény kifejezése, 

 javaslattétel kifejezése, 

 érdeklődési kör, elkötelezettség bemutatása, 

 célok kifejezése, 

 tervek bemutatása, 

 feltételezett helyzet leírása, 

 véleménynyilvánítás, döntés indoklása, 

 egyetértés és egyet nem értés kifejezése, 

 változások bemutatása, 

 beszámoló különleges eseményről, 

 elbeszélés múltban, 

 sajnálkozás kifejezése (mi lett volna, ha... szerkezet), 

 önmagunk fiktív helyzetekbe képzelése, 

 humanitárius és önkéntes tevékenységek, 

 kezdeményezés közös cél érdekében  

 francia életrajzi írás megértése, 

 úti beszámoló, 

 könyvbemutatás, összefoglalás 
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B1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 36 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 a szükségesség kifejezése subjoncttif-os és infinitif-es szerkezetekkel, 

 subjonctif vagy indicatif (vélemény, bizonyosság, kétség, akarat, 

megállapítás kifejezésekor), 

 események időbeni kapcsolata (à partir de, dès que, dès, depuis, depuis 

que, jusqu’à ce que szerkezetek) 

 dupla névmás használata pl. je lui en donne…, 

 következményes szerkezetek, 

 imparfait, conditionnel használata egyes szerkezetekben 

Témakörök és szókincs: 

 környezetvédelem, 

 olvasás, könyvek, 

 kölcsönzéssel kapcsolatos igék, pl. emprunter, prêter 

 a magyarázó szöveg szókincse, 

 következményt kifejező igék  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 állásfoglalás, véleménykifejtés, 

 olvasmányok bemutatása, 

 kölcsönkérés, 

 érvek megértése, óva intés, ösztönzés, 

 felháborodás kifejezése, 

 szemrehányás, 

 franciák a környezetvédelemért, 

 felhívás megértése, cselekvésre ösztönzés, 

 az olvasás, az olvasással kapcsolatos kezdeményezések, 

 egészségtudatos nevelés, 

 nevelési-oktatási célú akció megtervezése, 

 francia nyelvemlékek, 

 a franciák és az olvasás 
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KER B1. OP. modul B1-es általános nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 36 

Tartalmi 

követelmények 

A célcsoportnak megfelelő általános B1-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák 

korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER B2 szint minimális óraszám 240 + 30 

opcionális 

maximális óraszám 320 + 40 

opcionális 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

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 

  kérdő mondatok, 

 vonatkozó és mutató névmások,  

 kiemelés,  

 subjonctif, 

 subjonctif passé,  

 infinitif passé,  

 subjonctif vagy infinitif érzelmet kifejező igék után, 

 összehasonlító szerkezetek,  

 összetett vonatkozó névmások, 

 függő beszéd jelen és múlt idejű főmondattal,  

 igeidő-egyeztetés, 

 az imparfait, és a passé composé használata, 

 a plus-que-parfait használata, 

 a participe passé egyeztetésének esetei, 

 ellentétet kifejező szerkezetek, 

 nominális szerkezetek, 

 ok és következmény kifejezése, 

 bizonytalanság kifejezése, 

 gérondif és participe présent, 

 a cél kifejezése, 

 az időtartam kifejezése, 

 a kérdés, kérdés fordított szórenddel, 

 határozószók, 

 vonatkozói kifejezések subjonctif-fal, 

 futur simple és futur antérieur, 

 conditionnel présent és passé, 

 névmások (y, en), 

 kétség és bizonyosság kifejezése, 

 dupla névmás használata pl. je lui en donne… 

 általános névmások, 

 esemény elhelyezése a múltban, 

 határozatlan névmások, 

 az elbeszélés igeidői, 

 passé simple, 

 múlt idők (imparfait, passé composé, plus-que-parfait, passé simple, passé 

antérieur), 

 a participe passé egyeztetésének esetei, 

 kötőszavak egyidejűség, előidejűség, utóidejűség kifejezésére, 
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  subjonctif, infinitif présent, infinitif passé, 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése, 

 indicatif vagy subjonctif, 

 jellemzés vonatkozói és főneves szerkezetekkel, 

 szenvedő szerkezetek, 

 ok-okozat kifejezése, 

 ellentétet kifejező szerkezetek, 

 a kívánság kifejezése, 

 subjonctif imparfait, subjonctif plus-que-parfait, 

 célhatározói mellékmondatok, 

 subjonctif vonatkozói szerkezetekben, 

 conditionnel présent, conditionnel passé, 

 igeidő-egyeztetés, 

 feltételes szerkezetek,  

 à moins que ... ne szerkezet, 

 a névelők rendszerének áttekintése 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  a család, a családi kapcsolatok alakulása, a szerelem, párkapcsolat, 

munkamegosztás, szerepek a párkapcsolatban, 

 az emberi test és az egészség, 

 az oktatás hatása az emberre, iskolai és egyetemi képzés, az egész 

életen át tartó tanulás, tanulás külföldön, 

 a sport és az utazások hatása az ember életére, 

 változások a városi életben, 

 vidéki és városi környezet, a lakás és környéke, berendezési 

tárgyak, élet a lakótelepeken, 

 az építészet és a nemzeti örökség, 

 a fiatalok nyelvezete, 

 új technológiák, 

 a munka világa, jelentősége az életben, kapcsolatok egy vállalatnál, 

 a fiatalok és a nők helyzete, 

 divat, öltözködés, 

 szakmai adottságok, hibák, 

 plasztikai sebészet, 

 a fogyasztói társadalom, fogyasztói és vásárlási szokások, 

 az Internet, 

 üzleti tárgyalások, 

 oktatás, egyetem, tanulás, szakmai tapasztalat, tanulási, 

memorizálási szokások, a tanulás színhelyei, életpályák, 

 a média, 

 újságcikkek szókincse, 

 szolidaritás, kölcsönös segítségnyújtás, elkötelezettség, 

 a bevándorlás 

 pontosítás kérése, 

 biztatás, 

 követelések megfogalmazása, 

 kulturális preferenciák kifejezése, ízlés, 

 programajánlat, 

 művészetek, művészek, 

 a vita nyelvi eszközei, 

 környezetvédelem, ökológia, 

 beszámoló szakmai gyakorlatról, külföldi tanulmányokról, 

 kertészkedés, növénytermesztés, 

 tiltás kifejezése, 

 igazságszolgáltatás és a rendőrség, 

 tények vitatása levélben, 

 múltbeli elbeszélés, 

 bizonyítás, 

 utazás, úti célok, egy utazás foglalása, tárgyalás a részletekről, 
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  javaslat, ajánlattétel, 

 görög és latin eredetű francia szavak, 

 gallicizmusok a mindennapi életben, 

 az emberi test, fájdalom, betegségek, 

 érzelmek kifejezése, 

 véleménynyilvánítás, 

 egészség, betegség, egészséges életmód, gyógyászat, orvosnál, 

gyógyszertárban, 

 építkezés, lakásfelújítás, 

 átalakítás, átalakulás, 

 összetett főnevek, 

 képességek és kompetenciák, 

 szándékok és célok kifejezése, a célok megvalósulásával 

kapcsolatos kifejezések, 

 beszélt nyelvi kifejezések névmásokkal, 

 többjelentésű szavak, 

 mellékneves kifejezések, 

 a dire és demander ige szinonimái,  

 ízlés, ízek, egy termék értékelése, 

 véleménynyilvánítás művészeti alkotásokról 

 

 

  



37 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  személyek jellemzése (öltözködés, jellem, viselkedés), 

 részletes információkérés e-mailben, 

 utasítás, javaslattétel, 

 érzelmek kifejezése, 

 tárgyak, termékek jellemzése, 

 reklamáció, 

 tárgyalás az árról, 

 figyelmeztetés, óva intés,  

 életút, tapasztalatok bemutatása, 

 a múlt felidézésére szolgáló nyelvi eszközök,  

 információadás e-mailben, 

 sajtóhírek, hírek és álhírek, 

 támogatásunk biztosítása, 

 szolidaritásra biztatás, demonstráció, 

 célok és szándékok kifejezése, 

 időtartam kifejezése, 

 interjúkészítés, 

 benyomások leírása, 

 programajánlat barátoknak e-mailben, 

 tény vitatása hivatalos levélben, a vita nyelvi eszközei, (vita az 

energiaforrások kiválasztásáról) 

 beszámoló szakmai gyakorlatról vagy egyetemi ösztöndíjról, 

 feltételezések, tiltás kifejezése, 

 kétségek, bizonytalanság kifejezése, 

 események elhelyezése múlt idejű elbeszélésben, 

 úti beszámoló, 

 problémamegoldás telefonon, 

 motivációs levél megírása, 

 felvételi beszélgetés előkészítése, 

 a múlt felidézése, 

 időbeli kapcsolatok kifejezése, 

 élettörténetünk és szakmai pályafutásunk bemutatása, 

 betegség tüneteinek leírása az orvosnál, egészségügyi probléma 

bemutatása, 

 érzelmek kifejezése, 

 véleményalkotás a családról, 

 információadás munkakörülményekről és munkaszerződésről, 

írásbeli kérés a munkáltató felé, 

 vita a munkakörülményekről és a szakmai mobilitásról, 

 véleményalkotás ételekről, éttermekről, éttermi kritika megírása, 

ízek azonosítása, egy termék értékelése, 
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  feltételezés kifejezése, 

 esztétikai benyomások kifejezése, 

 információkérés lakásról, lakással, lakásbérléssel kapcsolatos 

problémák bemutatása, a lakókörnyezet leírása, 

 vita a városi életről, annak változásairól, 

 információkérés levélben tanfolyamról, egy iskoláról, beiratkozás 

egyetemre, 

 érdekek, kívánság, cél, szándék kifejezése, 

 vita az utazásról, mint a világ felfedezésének módjáról, 

 a baráti, társadalmi, munkahelyi, szerelmi kapcsolatok és az énkép, 

 időjárás jelentés rádióban, 

 Franciaország és Magyarország természeti és kulturális értékei,  

 az iskolai és egyetemi élet Franciaországban, 

 kommunikációs eszközök, információ-kezelés, a sajtó és a média, 

vélemény napilapokról, sajtóhírek elemzése, újság főcímének 

elkészítése,  

 a francia művészek és műveik felfedezése, egy művészeti alkotás 

leírása, 

 előadás, kritika előadásról, kulturális preferenciáink, 

 környezettudatos viselkedés, mindennapi cselekedetek a 

környezetvédelem érdekében, 

 francia történelmi perek, 

 egy bűnügyi regény bemutatása, 

 utazás frankofón országokba, utazó írók, 

 Franciaország és az ott élő külföldiek, 

 kirándulás előkészítése, 

 külföldi munkavállalókra vonatkozó törvények, 

 ízlés az élet különböző területein (divat, gasztronómia, művészet, 

irodalom) 

 kortárs francia írók, 

 a francia sajtó,  

 a francia városok 
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Modulszerkezet-azonosító: KER B2 / 1-8+ KER B2 OP 

 

B2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 vonatkozó és mutató névmások,  

 kiemelés,  

 subjonctif, 

 subjonctif passé,  

 infinitif passé,  

 subjonctif vagy infinitif érzelmet kifejező igék után, 

 összehasonlító szerkezetek,  

 összetett vonatkozó névmások, 

 függő beszéd jelen és múlt idejű főmondattal,  

 igeidő-egyeztetés 

Témakörök és szókincs: 

 divat, öltözködés, 

 viselkedés, 

 szakmai adottságok, hibák, 

 plasztikai sebészet, 

 barátság és szerelem, 

 a fogyasztói társadalom, 

 az Internet, 

 üzleti tárgyalások  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 személyek jellemzése (öltözködés, jellem, viselkedés), 

 részletes információkérés e-mailben, 

 utasítás, javaslattétel, 

 érzelmek kifejezése, 

 tárgyak, termékek jellemzése, 

 reklamáció, 

 tárgyalás az árról, 

 figyelmeztetés, óva intés, 

 az önmagunkról kialakított kép, 

 a baráti, társadalmi, munkahelyi, szerelmi kapcsolatok és az énkép, 

 a francia divat 
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B2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 az imparfait, passé composé használata, 

 a plus-que-parfait használata, 

 a participe passé egyeztetésének esetei, 

 megengedő és ellentétet kifejező szerkezetek, 

 nominális szerkezetek, 

 szenvedő szerkezet, 

 ok és okozat kifejezése, 

 bizonytalanság kifejezése 

Témakörök és szókincs: 

 tanulás, szakmai tapasztalat, 

 oktatás, egyetem, 

 ellentmondás, 

 a média, 

 újságcikkek szókincse  

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 tanulási, memorizálási szokásaink, 

 életút, tapasztalatok bemutatása, 

 beiratkozás egyetemre, 

 a múlt felidézése, 

 információadás e-mailben, 

 sajtóhírek, hírek és álhírek, 

 a tanulás színhelyei, életpályák, 

 kommunikációs eszközök, 

 információ-kezelés, 

 a sajtó és a média, vélemény napilapokról, sajtóhírek elemzése, 

 újság főcímének elkészítése, időjárás jelentés rádióban, 

 a francia sajtó, 

 az iskolai és egyetemi élet Franciaországban 
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B2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 gérondif és participe présent, 

 a cél kifejezése, 

 időtartam kifejezése, 

 a kérdés, kérdés fordított szórenddel, 

 határozószók, 

 vonatkozói kifejezések subjonctif-fal 

Témakörök és szókincs: 

 szolidaritás, kölcsönös segítségnyújtás,  

 pontosítás kérése, 

 követelések megfogalmazása, 

 kulturális preferenciák kifejezése, ízlés, 

 programajánlat, 

 művészetek, a művészek, 

 benyomásaink kifejezése kulturális eseményekkel kapcsolatban, 

 a vita nyelvi eszközei, 

 szolidaritási akciók 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 pontosítás kérése e-mailben, 

 támogatásunk biztosítása, 

 szolidaritásra biztatás, 

 céljaink és szándékaink kifejezése, 

 időtartam kifejezése, 

 interjúkészítés, 

 benyomásaink leírása, 

 programajánlat barátoknak e-mailben, 

 a cselekvés és elköteleződés eszközei, 

 előadás, kritika előadásról, 

 kulturális preferenciáink  

 a francia művészek és műveik felfedezése,  

 egy francia művészeti alkotás leírása 
 

 
 

  



42 

 

 

B2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 futur simple és futur antérieur, 

 conditionnel présent és passé, 

 feltételes szerkezetek,  

 névmások (y, en), 

 kétség és bizonyosság kifejezése, 

 általános névmások áttekintése, 

 esemény elhelyezése a múltban 

Témakörök és szókincs: 

 környezetvédelem, 

 környezettudatos viselkedés, mindennapi cselekedetek a 

környezetvédelem érdekében, 

 beszámoló szakmai gyakorlatról, külföldi tanulmányokról, 

 kertészkedés, növénytermesztés, 

 az igazságszolgáltatás és a rendőrség, 

 tények vitatása levélben, 

 múltbeli elbeszélések 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 tiltás kifejezése, 

 vita az energiaforrások kiválasztásáról, 

 beszámoló szakmai gyakorlatról vagy egyetemi ösztöndíjról, 

 feltételezések, 

 tiltás kifejezése, 

 tény vitatása hivatalos levélben, 

 kétségek, bizonytalanság kifejezése, 

 események elhelyezése múlt idejű elbeszélésben, 

 igazságszolgáltatás a mindennapi életben, 

 francia történelmi perek, 

 egy bűnügyi regény bemutatása 
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B2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 határozatlan névmások, 

 tagadó mondatok, 

 az elbeszélés igeidői, 

 passé simple 

 

Témakörök és szókincs: 

 utazás,  

 úti célok, 

 egy utazás tervezése, foglalása,  

 tárgyalás a részletekről, 

 úti beszámoló, 

 elbeszélések múlt időben, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 javaslat, ajánlattétel, 

 problémamegoldás telefonon, 

 ajánlattétel és óva intés, 

 kirándulás előkészítése, 

 utazás frankofón országokba, 

 utazó írók, 

 Franciaország és az ott élő külföldiek 
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B2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 múlt idők (imparfait, passé composé, plus-que-parfait, passé simple, passé 

antérieur), 

 a participe passé egyeztetésének esetei, 

 kötőszavak egyidejűség, előidejűség, utóidejűség kifejezésére, 

 subjonctif, infinitif présent, infinitif passé, 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése, 

 indicatif vagy subjonctif 

 

Témakörök és szókincs: 

 görög és latin eredetű francia szavak, 

 gallicizmusok a mindennapi életben, 

 az orvosnál,  

 az emberi test, fájdalom, betegségek, 

 az egészséges életmód, 

 érzelmek, 

 a fiatalok nyelvezete, 

 a bevándorlás, 

 szerelem, párkapcsolat, 

 a család, a családi kapcsolatok alakulása, 

 munkamegosztás, szerepek a párkapcsolatban 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 véleménynyilvánítás, 

 motivációs levél megírása, 

 felvételi beszélgetés előkészítése, 

 a múlt felidézése, 

 időbeli kapcsolatok kifejezése, 

 élettörténet és szakmai pályafutás bemutatása, 

 betegség tüneteinek leírása az orvosnál,  

 egészségügyi probléma bemutatása, 

 érzelmek kifejezése, 

 véleményalkotás a családról, 

 a francia egészségügy rendszere 
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B2.7. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 jellemzés vonatkozói és főneves szerkezetekkel, 

 szenvedő és pronominális szerkezetek, 

 ok-okozat kifejezése, 

 ellentétet kifejező szerkezetek, 

 a kívánság kifejezése, 

 subjonctif imparfait, subjonctif plus-que-parfait, 

 célhatározói mellékmondatok, 

 subjonctif vonatkozói szerkezetekben 

 

Témakörök és szókincs: 

 ökológia, 

 építkezés, lakásfelújítás, átalakítás, 

 képességek és kompetenciák, 

 szándékok és célok kifejezése, a célok megvalósulásával 

kapcsolatos kifejezések, 

 vidéki és városi környezet, változások a városi életben, 

 a lakás és környéke, berendezési tárgyak, 

 élet a lakótelepeken, 

 az építészet és a nemzeti örökség, 

 az oktatás hatása az emberre, 

 iskolai és egyetemi képzés, 

 az egész életen át tartó tanulás, 

 tanulás külföldön, 

 a sport és az utazások hatása az ember életére, 

 új technológiák, 

 összetett főnevek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 információkérés lakásról, 

 lakással, lakásbérléssel kapcsolatos problémák bemutatása, 

 életterünk, tárgyaink leírása, 

 vita a városi életről, annak változásairól, 

 információkérés levélben tanfolyamról, 

 információkérés egy iskoláról, 

 érdekeink kifejezése, 

 kívánság, cél, szándék kifejezése, 

 vita az utazásról, mint a világ felfedezésének módjáról,  

 a francia építészet,  

 a francia egyetemi képzés 
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B2.8. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

Nyelvtani ismeretek:  

 conditionnel présent, conditionnel passé, 

 személyes névmások és két névmás használata, 

 igeidő-egyeztetés, 

 feltételes szerkezetek, 

 az à moins que ... ne szerkezet, 

 a névelők rendszerének áttekintése  

Témakörök és szókincs: 

 beszélt nyelvi kifejezések névmásokkal, 

 többjelentésű szavak, 

 mellékneves kifejezések, 

 a függő beszéd bevezetése, a dire és a demander igék szinonimái, 

 ízlés, ízek, egy termék értékelése, 

 művészeti alkotások, 

 a munka jelentősége az életben, 

 a fiatalok és a nők helyzete, 

 kapcsolatok egy vállalatnál 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 információadás munkakörülményekről és munkaszerződésről, 

 véleménynyilvánítás,  

 írásbeli kérés a munkáltató felé, 

 vita a munkakörülményekről és a szakmai mobilitásról, 

 véleményalkotás ételekről, éttermekről, éttermi kritika megírása, 

 ízek azonosítása, egy termék értékelése, 

 feltételezés kifejezése, 

 esztétikai benyomások kifejezése, 

 külföldi munkavállalókra vonatkozó törvények, 

 ízlés az élet különböző területein (gasztronómia, művészet, 

irodalom) 

 kortárs francia írók 
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KER B2. OP. modul B2-es általános nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

 

A célcsoportnak megfelelő általános B2-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák 

korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER C1 szint minimális óraszám 240+ 

30 opcionális 

maximális óraszám 320+ 

40 opcionális 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Még a nem világosan szerkesztett és rejtett 

jelentéstartalmú, hosszú szöveget is megérti. Szinte erőfeszítés nélkül érti 

meg a tévéműsorokat és a filmeket. 

 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi 

szövegeket; érzékeli bennük a különböző stílusjegyeket. A szakmai cikkeket 

és a hosszú műszaki leírásokat akkor is megérti, ha nem kapcsolódnak 

szakterületéhez. 

 

Beszéd – Társalgás: Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán 

keresi a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan 

használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolatait, 

véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz 

tudja kapcsolni. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és részletesen tud leírni bonyolult 

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

részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 

 

Írás: Képes arra, hogy álláspontját világos, jól szerkesztett szövegben 

fogalmazza meg. Levélben, dolgozatban, beszámolóban úgy tud összetett 

témákról írni, hogy a fontosnak tartott dolgokat kiemeli. Stílusát az 

olvasóhoz tudja igazítani. 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  a kiemelő szerkezetek áttekintése, 

 gérondif,  

 participe présent,  

 adjectif verbal, 

 határozatlan névmások rendszerezése, 

 fosztóképzők, 

 szórendtől függő jelentésű melléknevek, 

 névmások rendszerének összegzése, 

 a szövegkohéziós eszközök összegzése, 

 az igeidők és igemódok rendszerének összefoglalása, 

  az összehasonlítás nyelvtani eszközei, 

 a style indirecte szabályainak áttekintése, 

 a mások által elmondottak felidézésének nyelvtani eszközei, 

 a tömör mondatszerkesztés nyelvtani elemeinek áttekintése, 

 a szövegkohéziós elemek megfelelő használata, 

 a következtetés nyelvtani eszközei, 

 az alternatívák kifejezésének nyelvtani eszközei, 

 az ok-okozati viszony kifejezésének különféle nyelvtani eszközei, 

 a mondathangsúly nyelvi eszközei, a témafelvetésnél gyakran 

használt nyelvtani eszközök, 

 a si szó használata ellentétes gondolatok bevezetésénél, 

 a változatos mondatszerkesztés nyelvtani elemei, például 

melléknév kiemelése, 

határozószóként az első helyre 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  választások szókincse, 

 eufemizmusok és a „politikailag korrekt” stílus, 

 azonos alakú szavak, 

 követelések, ellenvélemények szókincse, 

 jogok és kötelességek politika, állampolgári attitűdök, 

jogegyenlőség, 

 vallás, hit, erkölcsi értékek, 

 globalizáció, 

 tendenciák, átalakulások a világban, 

 társadalmi jelenségek,  

 bűnözés és bűnüldözés, 

 autós társadalom, autózás, balesetek, baleset megelőzés, 

 idegen eredetű szavak a francia nyelvben,  

 a hasonlóság és különbözőség kifejezésének szókincse, 

 innováció, találmányok,  

 új technológiák, 

 a digitális forradalom, 

 generációk, demográfiai trendek, 

 család és a házasság intézményének problémái,  

 oktatás, nevelés, életkilátások, 

 egészség, egészségmegőrzés, 

 informatikával kapcsolatos szleng, 

 egy téma megjelenése a médiák különböző területein, 

 társadalmi küzdelmek, 

 társadalmi ranglétra, 

 a munka helye és megítélése a társadalomban, 

 a lemaradó térségek lakóinak kiugrási lehetőségei, 

 idiomatikus kifejezések (átvitt értelmű gasztronómiai szókincs a 

politikában) 

 multikulturális világ, 

 globális kihívások, migráció, 

 ízek, az étkezés nemzetközi trendjei, 

 idiomatikus kifejezések színekkel, 

 felsőoktatás, egyetemek, ösztöndíjak, hátrányos helyzetben lévő 

fiatalok lehetőségei,  

 férfi-női egyenjogúság, 
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  Európa építése, európai intézmények, 

 többnyelvűség, nemzetek, 

 nyelvhasználat a többnyelvű országokban, 

 nemzeti és regionális nyelvek, 

 kisebbségek, 

 folklór, 

 a hagyományokhoz való viszony napjainkban, 

 a különböző társadalmi kultúrák eltérő jegyei, 

 pénz, költekezés – köznyelvi és szleng szókincs, 

 új ipari hatalmak, nemzetközi gazdasági együttműködés, 

 a környezetvédelem múltja, 

 fenntartható fejlődés, 

 globális felmelegedés és klímaváltozás, 

 környezetvédelmi túlkapások, 

 ökoépítészet, ökotelepülések, 

 érzelmek és érzések kifejezése az igényes nyelvhasználatban, a 

köznyelvben és a szlengben  

 egy társadalomtudományi felmérés lépései, 

 francia történelem, 

 frankofónia 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 

  érvelés társadalmi célok mellett, 

 vita a humanitárius akciókról, 

 értékítéletek kifejezése és részletezése, 

 követelések megfogalmazása, 

 írásbeli összegzés készítése több szöveg alapján, 

 egyet nem értés kifejezése, 

 érvelés döntések ellen, 

 vélemény megfogalmazása a társadalmi jelenségekkel 

kapcsolatban, 

 olvasói levél írása, 

 tények és adatok összehasonlító elemzése, 

 egyéni nézőpont megfogalmazása, 

 beszélgetés a találmányokról és a jövőről, 

 beszélgetés az eltűnő szakmákról és használati tárgyakról, 

 statisztikai táblázatok elemzése, 

 népszerűsítő tudományos szövegek értelmezése, 

 elhangzott szövegek összegzése, 

 szociológiai témájú szövegek összehasonlítása, 

 szóbeli előadás írott szövegek alapján, 

 mögöttes szövegtartalmak fölfedezése, 

 vita szociális és gazdasági jellegű témákról, 

 társadalmi céloknak elkötelezett szöveg elemzése, 

 érvrendszer kidolgozása tapasztalati beszámolók alapján, 

 eltérő történelmi korok és civilizációk összehasonlítása, 

 egy kérdés megítélése különböző nézőpontokból, 

 érvelési technikák szóban és írásban, 

 felszólalás, beszéd megszerkesztése, 

 jelmondatok tartalmának kibontása, 

 színházi dialógus írása, 

 diplomáciai beszéd elemzése, 

 egyetemi előadás megértése, 

 történelmi elmélet ismertetése, 

 eszmeáramlatok definiálása, 

 összefüggő szöveg alkotása jegyzetek alapján, 

 szöveg provokatív elemeinek megtalálása, 

 nemzetközi környezetvédelmi csúcstalálkozó értékelése, 

 vezércikk elemzése, 

 országok vagy országrészek bemutatása, 

 nagy vitát kiváltó újságcikk elemzése, 

 híres francia írók gyermekkorról szóló műveinek részleteivel való 

megismerkedés, 

 jelenet egy klasszikus francia színdarabból, 

 francia szólás-mondások, 
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  Franciaország alkotmányának első cikkelye, 

 interjú egy híres francia sportolóval, 

 színes francia sajtóhírek, 

 találós kérdések, 

 ismerkedés egy francia utazó író gondolataival, 

 francia kultúra külföldön, 

 a frankofón országok nemzetközi szervezete, 

 egy neves francia író életútja, 

 a felvilágosodás korának gondolatai és gondolkodói, 

 franciaországi és magyarországi kisebbségek, 

 francia és magyar folklór, 

 a cannes-i filmfesztivál története,  

 francia találmányok, 

 a francia ökoépítészet, ökotelepülések, 

 a « belle époque » Párizsban, 

 egy francia film elemzése, 

 részlet egy francia regényből,  

 Franciaország és Magyarország társadalmi és kulturális kérdései, 

aktualitásai 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C1 / 1-8 + KER C1 OP 

 

C1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 kiemelő szerkezetek áttekintése, 

 gérondif,  

 participe présent,  

 adjectif verbal, 

 határozatlan névmások áttekintése, 

 fosztóképzők, 

 szórendtől függő jelentésű melléknevek, 

 névmások rendszerének összegzése, 

 a szövegkohéziós eszközök összegzése 

 

Témakörök és szókincs: 

 választások szókincse, 

 eufemizmusok és a „politikailag korrekt” stílus, 

 azonos alakú szavak, 

 követelések, ellenvélemények szókincse, 

 jogok és kötelességek 

 politika, állampolgári attitűdök, jogegyenlőség, 

 vallás, hit, erkölcsi értékek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 érvelés társadalmi célok mellett, 

 vita a humanitárius akciókról, 

 értékítéletek kifejezése és részletezése, 

 követelések megfogalmazása, 

 írásbeli összegzés készítése több szöveg alapján, 

 egyet nem értés kifejezése, 

 érvelés döntések ellen, 

 országok vagy országrészek bemutatása, 

 a hagyományokhoz való viszony napjainkban 

 nyelvhasználat a többnyelvű országokban, 

 nemzeti és regionális nyelvek, 

 franciaországi és magyarországi kisebbségek, 

 francia és magyar folklór 
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C1.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 az igeidők és igemódok rendszerének összefoglalása, 

  az összehasonlítás nyelvtani eszközei, 

 a style indirecte szabályainak áttekintése 

 

Témakörök és szókincs: 

 globalizáció, 

 tendenciák, átalakulások a világban, 

 társadalmi jelenségek, 

 idegen eredetű szavak a francia nyelvben,  

 a hasonlóság és különbözőség kifejezésének szókincse, 

 innováció, találmányok, 

 informatikával kapcsolatos szleng, 

 új technológiák, 

 digitális forradalom 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 vélemény megfogalmazása a társadalmi jelenségekkel 

kapcsolatban, 

 olvasói levél írása, 

 egy téma megjelenése a médiák különböző területein, 

 tények és adatok összehasonlító elemzése, 

 elhangzott szövegek összegzése, 

 egyéni nézőpont megfogalmazása, 

 beszélgetés a találmányokról és a jövőről, 

 beszélgetés az eltűnő szakmákról és használati tárgyakról 

 francia találmányok,  

 a cannes-i filmfesztivál története 
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C1.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a mások által elmondottak felidézésének nyelvtani eszközei, 

 a tömör mondatszerkesztés nyelvtani elemeinek áttekintése, 

 a szövegkohéziós elemek összegzése 

 

Témakörök és szókincs: 

 generációk,  

 a család és a házasság intézményének problémái, 

 oktatás, életkilátások, 

 társadalmi küzdelmek, 

 társadalmi ranglétra, 

 a munka helye és megítélése a társadalomban, 

 a lemaradó térségek lakóinak kiugrási lehetőségei, 

 idiomatikus kifejezések (gasztronómiai szókincs a politikában) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 statisztikai táblázatok elemzése, 

 népszerűsítő tudományos szövegek értelmezése, 

 szociológiai témájú szövegek összehasonlítása, 

 szóbeli előadás írott szövegek alapján, 

 a különböző társadalmi kultúrák eltérő jegyei, 

 nagy vitát kiváltó újságcikk elemzése, 

 híres francia írók gyermekkorról szóló műveinek részleteivel való 

megismerkedés, 

 jelenet egy klasszikus színdarabból, 

 francia szólás-mondások, 

 mögöttes szövegtartalmak fölfedezése, 

 vita szociális témáról, 

 vita gazdasági jellegű témáról, 

 társadalmi céloknak elkötelezett szöveg elemzése, 

 érvrendszer kidolgozása tapasztalati beszámolók alapján, 

 Franciaország alkotmányának első cikkelye, 

 interjú egy híres francia sportolóval, 

 színes francia sajtóhírek, 

 találós kérdések 
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C1.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a következtetés nyelvtani eszközei, 

 az alternatívák kifejezésének nyelvtani eszközei, 

 az ok-okozati viszony kifejezésének különféle nyelvtani eszközei 

 

Témakörök és szókincs: 

 multikulturális világ, 

 globális kihívások, 

 migráció, 

 ízek, 

 az étkezés nemzetközi trendjei, 

 képletes kifejezések színekkel, 

 felsőoktatás, főiskolák egyetemek, ösztöndíjak és a hátrányos 

helyzetű fiatalok lehetőségei,  

 férfi-női egyenjogúság, 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 eltérő történelmi korok és civilizációk összehasonlítása, 

 egy kérdés megítélése különböző nézőpontokból, 

 a társadalomtudományi felmérés lépései, 

 a szóbeli érvelés technikája, 

 a francia elitképzés intézményei, 

 egy híres francia beszéd elemzése, 

 ismerkedés egy francia utazó író gondolataival 
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C1.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a mondathangsúly nyelvi eszközeinek áttekintése,  

 a témafelvetésnél gyakran használt nyelvtani eszközök, 

 a si szó használata ellentétes gondolatok bevezetésénél 

 

Témakörök és szókincs: 

 Európa építése, európai intézmények, 

 többnyelvűség, nemzetek, 

 francia történelem, 

 frankofónia, 

 pénz, költekezés – köznyelvi és szleng szókincs, 

 új ipari hatalmak, nemzetközi gazdasági együttműködés 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 felszólalás, beszéd megszerkesztése, 

 jelmondatok tartalmának kibontása, 

 színházi dialógus írása, 

 érvelő fogalmazás írása, 

 diplomáciai beszéd elemzése, 

 egyetemi előadás megértése, 

 történelmi elmélet ismertetése, 

 francia kultúra külföldön, 

 a frankofón országok nemzetközi szervezete, 

 egy neves francia író életútja, 

 a felvilágosodás korának gondolatai és gondolkodói 
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C1.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a változatos mondatszerkesztés nyelvtani elemei, például 

melléknév kiemelése határozószóként az első helyre, 

 a kiemelő szerkezetek áttekintése 

 

Témakörök és szókincs: 

 a környezetvédelem múltja, 

 fenntartható fejlődés, 

 globális felmelegedés és klímaváltozás, 

 környezetvédelmi túlkapások, 

 ökoépítészet, ökotelepülések, 

 a faire, dire, stb igék (verbes passe-partout) szinonimái, 

 érzelmek és érzések kifejezése az igényes nyelvhasználatban, a 

köznyelven és a szlengben 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 eszmeáramlatok definiálása, 

 összefüggő szöveg alkotása jegyzetek alapján 

 szöveg provokatív elemeinek megtalálása, 

 nemzetközi környezetvédelmi csúcstalálkozó értékelése, 

 vezércikk elemzése, 

 a francia ökoépítészet, ökotelepülések, 

 a « belle époque » Párizsban 
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C1.7. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtan:  

 idézetek bevezetésére szolgáló nyelvtani eszközök áttekintése 

 

Témakörök és szókincs: 

 az Internet,  

 virtuális világ, 

 közösségi oldalak, 

 szerepjátékok, 

 a mozi világa 
 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 technikai jellegű magyarázat megértése és továbbadása, 

 sajtószemle készítése, 

 cikkek az Internet jelenével és jövőjével kapcsolatban, 

 egy francia film elemzése, 

 részlet egy francia regényből  
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C1.8. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtan:  

 gondolatok árnyalását, pontosítását kifejező nyelvtani eszközök 

 

Témakörök és szókincs: 

 művészetek,  

 művészettörténet, 

 művészeti oktatás, nevelés, képzés 

 napjaink önkifejezési formái, 

 olvasás és irodalom 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 pszichológiai folyamatok elmagyarázása, 

 előadás kritikája, 

 leíró irodalmi szöveg elemzése, 

 vita a művészeti oktatás-nevelésről, 

 Franciaország és Magyarország társadalmi és kulturális kérdései, 

aktualitásai, 

 egy-egy XIX. illetve XX. századi francia regényrészlettel való 

ismerkedés 
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KER C1. OP. modul C1-es általános nyelvvizsga előkészítő modul 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

 

A célcsoportnak megfelelő általános C1-es nyelvvizsgára való felkészítés. 

Tartalma:  

 az adott általános nyelvvizsga követelményeinek és 

feladattípusainak megismerése,  

 a nyelvvizsgán előforduló írásbeli és szóbeli feladatok gyakorlása 

mintafeladatsor(ok) megoldása által,  

 a vizsga sikerességét esetlegesen veszélyeztető készségbeli és 

ismeretbeli hiányosságok pótlása, a nyelvhelyességi hibák 

korrigálása, 

 írásbeli és szóbeli próbavizsga teljesítése, 

 vizsgarutin megszerzése 
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KER C2 szint minimális óraszám 180 maximális óraszám 240 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

Az adott tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző 

tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és 

ismeretek 60%-os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység 

során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a képző által előírt előzetes 

tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért 

eredmény mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében 

rendelkezik a jelentkező legalább 60%-os ismerettel. A képzésbe akkor is be 

lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál 

nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési 

program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének 

teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.  

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER 

szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű 

nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy 

alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.  

A tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre 

jelentkezőt fel kell menteni, amennyiben az adott képzési rész ismerete 

igazolható. 

A szint kimeneti 

követelményei 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Minden nehézség nélkül megérti az élőben 

hallott, médián keresztül sugárzott, vagy gyors tempójú beszédet, ha van 

ideje megszokni az akcentust. 

 

Szövegértés – Olvasás: Könnyedén elolvas bármilyen tartalmú vagy formájú 

elvont, bonyolult szöveget, például kézikönyvet, szakcikket, irodalmi 

művet. 

 

Beszéd – Társalgás: Könnyedén részt tud venni bármilyen társalgásban, 

vitában; nagy biztonsággal alkalmazza a sajátos kifejezéseket és a különböző 

nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom 

kifejezésére is ügyelve beszél. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a 

mondandóját, hogy az szinte fel sem tűnik. 

 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Világosan és folyamatosan, stílusát a 

helyzethez igazítva ír le vagy fejt ki bármit, előadását logikusan szerkeszti 

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

megjegyezze. 

 

Írás: Tud világos, gördülékeny, a körülményekhez stílusában illeszkedő 

szöveget írni. Meg tud fogalmazni olyan bonyolult levelet, beszámolót és 

cikket, amelynek jó tagolása segíti az olvasót abban, hogy a lényeges 

pontokat kiragadja és megjegyezze. Össze tud foglalni szakmai és irodalmi 

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

tartalmi 

követelményei 

Nyelvtani ismeretek 

  idézetek bevezetésére szolgáló nyelvtani eszközök, 

 gondolatok árnyalását, pontosítását kifejező nyelvtani eszközök, 

 az elbeszélő stílus szövegkohéziós elemei, 

 ritka összetett szavak többes száma, 

 az igeidők rendszerezése, használatuk az összefüggő szövegben, 

 a ne explétif használati lehetőségei, 

 a participe présent és az adjectif verbal használata, 

 a liaison szabályainak összegzése és ritka esetei, 

 imparfait du subjonctif,  

 foglalkozást jelentő főnevek használatának tendenciái a két 

nemben, 

 a hivatalos okiratokban használt nyelvtani szerkezetek, 

 a kérdésfeltevés nyelvtani eszközeinek áttekintése, 

 a három fő nyelvi réteg: a français soutenu, courant és familier 

nyelvtani sajátosságainak áttekintése 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Internet, virtuális világ, 

 művészetek, művészettörténet, 

 napjaink önkifejezési formái, 

 orvostudomány, 

 génmanipuláció, bioetika, 

 utópiák, boldogság, 

 nyelvjárások,  

 rádió- és tévéműsorok, 

 egy ország külföldi szemmel, 

 borászat, 

  a jogi- és közigazgatási nyelv főbb jellemzői, 

 közélet és magánélet, 

 civil szervezetek, egyesületi élet, 

 testvérvárosok a nagyvilágban, 

 szimbólumok, logók,  

 érdekességek a természetben, 

 állatok viselkedése, állatvédelem, 

 univerzum, űrkutatás, 

 a gyakran használt betűszavak, 

  a frankofón országok és területek egyes sajátosságai 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  technikai jellegű magyarázat megértése és továbbadása, 

 pszichológiai folyamatok elmagyarázása, 

 előadás kritikája, 

 sajtószemle készítése, 

 vita a művészeti oktatás-nevelésről, 

 állásfoglalás kifejtése tudományos kérdésben, 

 elmélkedés a tudományok céljáról, 

 vita a közgazdaságtani elvek működéséről, 

 egyéni nézetek megfogalmazása, 

 szakmai beszámoló írása gyakorlati képzésről, 

 interjúkészítés és nyilatkozat adása, 

 egyesület bemutatása,  

 egyesületi program szervezéséhez kötődő szövegek alkotása, 

 hivatalos levél írása, 

 cikkek olvasása az Internet jelenével és jövőjével kapcsolatban,  

 néhány híres francia civil szervezet megismerése, 

 a különféle írásbeli szövegfajták: feljegyzés, jelentés, összegzés, 

szakmai beszámoló, cikk, érvelés etikai kérdésekkel kapcsolatban, 

 kommentár, esszé műfaji sajátosságainak áttekintése, 

 az esszéírás sajátosságainak részletezése, 

 esszé értelmezése, 

 cikk- vagy esszé írása szabadon választott témában, 

 a regény műfaji alkotóelemeinek tanulmányozása híres francia 

példákon, 

 stíluselemzés, 

 szójátékok, 

 leíró irodalmi szöveg elemzése, 

 a frankofón világ földrajzi és társadalmi áttekintése, 

 európai és tengerentúl francia nyelvjárások felismerése,  

 a francia nyelv történetének vázlata , 

 verlan, 

 belga, svájci és kanadai sajátosságok, 

 afrikai francia nyelvi sajátosságok, 

 egy-egy XIX. illetve XX. századi francia regényrészlettel való 

ismerkedés,  

 a francia nyelv történetének vázlata, 

 Franciaország történelmének néhány momentuma 
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Modulszerkezet-azonosító: KER C2 / 1-6 

 

C2.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 az elbeszélő stílus nyelvtani kötőelemei, 

 ritka összetett szavak többes száma 

 

Témakörök és szókincs: 

 orvostudomány, 

 génmanipuláció, bioetika, 

 utópiák, boldogság 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 érvelés etikai kérdésekkel kapcsolatban, 

 állásfoglalás kifejtése tudományos kérdésben, 

 elmélkedés a tudományok céljáról, 

 vita a közgazdaságtani elvek működéséről, 

 egyéni nézetek megfogalmazása, 

 szakmai beszámoló írása gyakorlati képzésről, 

 a regény műfaji alkotóelemeinek tanulmányozása híres francia 

példákon 
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C2.2. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 az igeidők rendszerezése, használatuk az összefüggő szövegben, 

 a ne explétif használati lehetőségei 

 

Témakörök és szókincs: 

 a franci nyelvű országok és területek, 

 a francia nyelv a világban, 

 nyelvjárások  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.) 

 európai és tengerentúli francia nyelvjárások felismerése, 

 Franciaország történelmének néhány momentuma, 

 a francia nyelv történetének vázlata, 

 a frankofón világ földrajzi és társadalmi áttekintése 
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C2.3. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 participe présent és adjectif verbal használata, 

 a liaison szabályainak összegzése és ritka esetei, 

 imparfait du subjonctif,  

 

Témakörök és szókincs: 

 rádió- és tévéműsorok, 

 egy ország külföldi szemmel 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 interjúkészítés és nyilatkozat-adás, 

 belga, svájci és kanadai sajátosságok 
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C2.4. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 foglalkozást jelentő főnevek használatának tendenciái a két 

nemben, 

 a hivatalos okiratokban használt nyelvtani szerkezetek 

 

Témakörök és szókincs: 

 borászat, 

 a jogi- és közigazgatási nyelv főbb jellemzői, 

 közélet és magánélet 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 borkritikai és gasztronómiai szövegek megértése, 

 szójátékok, 

 verlan 
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C2.5. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a kérdésfeltevés nyelvtani eszközeinek áttekintése 

 

Témakörök és szókincs: 

 civil szervezetek, egyesületi élet, 

 testvérvárosok a nagyvilágban, 

 szimbólumok, logók, 

 a gyakran használt betűszavak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 egyesület bemutatása,  

 egyesületi program szervezéséhez kötődő szövegek alkotása, 

 hivatalos levél írása, 

 néhány híres francia civil szervezet megismerése 
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C2.6. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 40 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a három fő nyelvi réteg: a français soutenu, courant és familier 

nyelvtani sajátosságainak áttekintése 

 

Témakörök és szókincs: 

 érdekességek a természetben, 

 állatok viselkedése, állatvédelem, 

 univerzum,  

 űrkutatás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a különféle írásbeli szövegfajták: feljegyzés, jelentés, összegzés, 

szakmai beszámoló, cikk, kommentár, esszé sajátosságainak áttekintése, 

 az esszéírás sajátosságainak részletezése, 

 esszé értelmezése, 

 cikk- vagy esszé írása szabadon választott témában, 

 stíluselemzés, 

 afrikai francia nyelvi sajátosságok 

 

 

 

 
 


