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Olasz C2 1 1 086 

nyelvi programkövetelmény  

A javaslattevő alapadatai 

Javaslatot benyújtó neve  Katedra Nyelviskola Kft.  

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

Nyelv megnevezése Olasz nyelv 

Nyelvi képzés szintje 
A Közös Európai Referenciakeret hatfokozatú rendszere 

szerinti A1 szinttől C2 szintig 

Nyelvi képzés 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. 
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A programkövetelmény modulszerkezete 

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 
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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. 

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 rövid és egyszerű (például képeslapra 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 

  az olasz ábécé 

 kiejtési szabályok 

 számok 1‐1.000 

 a főnevek 

 essere, avere igék jelen idejű ragozása 

 a szabályos igeragozás jelen időben 

 a leggyakrabban előforduló rendhagyó igék jelen ideje 

 a melléknevek 

 a határozott névelő 

 a határozatlan névelő 

 a leggyakrabban előforduló kérdőszavak 

 a leggyakrabban előforduló kötőszavak 

 isc‐es igék ragozása 

 névelő‐melléknév‐főnév egyeztetés  

 a leggyakoribb elöljárószavak 

 a visszaható igék jelen ideje 

 a birtokos névmások 

 c’é/ci sono 

 sorszámnevek 

 a ci helyhatározói névmás 

 a mutató névmások 

 a lo, la, li, le tárgyi névmások 

 a elöljárószavak összevonása a határozott névelővel 

 a piacere ige 

 a részes esetű névmások 

 hely‐ és időhatározók 

 a che vonatkozó névmás 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  

 köszönések 

 a nyelvórai kommunikáció leggyakoribb elemei 

 nemzetiségnevek 

 tárgyak a tanteremben  

 az ábécé  

 hogylét kifejezéséhez szükséges szókincs  

 az óra  

 napszakok 

 napok, hónapok 

 a dátum  

 színek 

 alapvető foglalkozásnevek 

bútorok, berendezési tárgyak 

 a lakás, lakóhely 

 külső és belső tulajdonságok 

 család 

 mindennapi cselekvéseket kifejező igék 

 szabadidős tevékenységek 

 gyakoriságot kifejező időhatározók 

 városi közlekedés és közlekedési eszközök 

 posta szókincse 

 helymeghatározáshoz szükséges helyhatározószavak  

 alapvető kérdő szavak  

 városi turizmussal kapcsolatos szavak, kifejezések 

 bárok, éttermek, pizzériák 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  bemutatkozás és 3. személy bemutatása 

 köszönés és elköszönés 

 ismerkedés 

tegezés/magázás használata különböző életszituációkban 

 kívánság kifejezése 

 alapvető foglalkozások ismerkedése 

 alapvető kommunikáció az olasz bárban 

 a család bemutatása 

időre, dátumra kérdezés és válaszadás 

napirend ismertetése 

 javaslattevés 

 egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

 bátorítás kifejezése 

 témaváltás kifejezése 

 lakcím kérése, adása 

levél és csomag feladás postán 

 útbaigazítás 

 instrukciók adása és megértése a tanórán 

 meglepődöttség kifejezése 

 javaslattevés, annak elfogadása vagy elutasítása 

 találkozó megbeszélése 

 a tipikus olasz lakás 

 a leggyakoribb olasz keresztnevek 

ismert olasz városokról alapvető ismeretek pl. Velence, Róma 

 közlekedés Olaszországban 

a kávézás kultúrája Olaszországban  

bár mint az olasz hétköznapok szerves része 

az olasz kávé rövid története 
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Modulszerkezet-azonosító: KER A1 / 1-3. 

 

A1.1. modul  

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 45 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:  

 az olasz ábécé 

 kiejtési szabályok 

 számok 1‐1.000 

 a főnevek 

 a szabályos igeragozás jelen időben 

 essere, avere igék jelen idejű ragozása 

 a leggyakrabban előforduló rendhagyó igék jelen ideje 

 a melléknevek 

 a határozott névelő 

 a határozatlan névelő 

 a leggyakrabban előforduló kérdőszavak 

 a leggyakrabban előforduló kötőszavak 

 

Témakörök és szókincs:  

 köszönések 

 a nyelvórai kommunikáció leggyakoribb elemei 

 nemzetiségnevek 

 tárgyak a tanteremben  

 az ábécé  

 hogylét kifejezéséhez szükséges szókincs  

 az óra  

 napszakok 

 napok, hónapok 

 a dátum 
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 Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 bemutatkozás és 3.személy bemutatása 

 köszönés, elköszönés 

 ismerkedés 

tegezés/magázás használata különböző életszituációkban 

 kívánság kifejezése 

 alapvető foglalkozások ismertetése 

 alapvető kommunikáció az olasz bárban 

 a bár mint az olasz hétköznapok szerves része 

 a kávé rövid története 
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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:  

 isc‐es igék ragozása 

 névelő‐melléknév‐főnév egyeztetés  

 a leggyakoribb elöljárószavak 

 a visszaható igék jelen ideje 

 a birtokos névmások 

 c’é/ci sono 

 sorszámnevek 

 

Témakörök és szókincs: 

 színek 

 alapvető foglalkozásnevek 

 a lakás, lakóhely 

bútorok, berendezési tárgyak 

 család 

 külső és belső tulajdonságok 

 mindennapi cselekvéseket kifejező igék 

 szabadidős tevékenységek 

 gyakoriságot kifejező időhatározók 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a család bemutatása 

 időre, dátumra kérdezés és válaszadás 

 napirend ismertetése 

 javaslattevés 

 egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

 bátorítás kifejezése 

 témaváltás kifejezése 

 a tipikus olasz család 

 a tipikus olasz lakás 

ismert olasz városokról alapvető ismeretek pl. Velence, Róma 
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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:  

 a ci helyhatározói névmás 

 a mutató névmások 

 a lo, la, li, le tárgyi névmások 

 a elöljárószavak összevonása a határozott névelővel 

 a piacere ige 

 a részes esetű névmások 

 hely‐ és időhatározók 

 a che vonatkozó névmás 

 

Témakörök és szókincs: 

 városi közlekedés és közlekedési eszközök 

 posta szókincse 

 helymeghatározáshoz szükséges helyhatározószavak  

 alapvető kérdő szavak  

 városi turizmussal kapcsolatos szavak, kifejezések 

 bárok, éttermek, pizzériák 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 útbaigazítás 

 lakcím kérése, adása 

 levél és csomag feladás postán 

 instrukciók adása és megértése a tanórán 

 meglepődöttség kifejezése 

 javaslattevés, annak elfogadása vagy elutasítása 

 találkozó megbeszélése 

 közlekedés Olaszországban 

 a kávézás kultúrája Olaszországban 

 a bár mint az olasz hétköznapok szerves része  

 a kávé rövid története 
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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 

 a passato prossimo 

 a participio passato 

 a visszaható igék passato prossimo alakja 

 az időhatározók helye a passato prossimo‐val 

 a tárgyesetű névmások 

 a participio passato egyeztetése a tárgyi névmással 

 quello/bello 

 a melléknév középfoka és kétféle felső foka 

 az imperfetto képzése és használata 

 az imperfetto és a passato prossimo közötti választás 

 múlt idejű időhatározók 

 kötőszavak 

 a ce l’ho szerkezet 

 a del részelő névelő 

 a ne határozói névmás 

 a tárgyi névmás kiemelése 

 a di elöljárószó használata 

 a stare per szerkezet 

 az összevont névmások 

 a feltételes mód jelen ideje 

 rendhagyó főnevek 

 az általános alany 

 a magázó felszólítás /tiltás 

 személytelen igék 

 az egyszerű jövő idő 

 a feltételezés kifejezése egyszerű jövő idővel 

 a módbeli segédigék passato prossimo alakja 

 vonzatos igék 

  a passato prossimo és az imperfetto különböző használatai 

 az alárendelt mondat 

 a ‐mente képzős módhatározók 

 a ‐bile képzős melléknevek 

 a személyes névmás hangsúlyos alakja 

 határozatlan névmások 

 a cui vonatkozó névmás 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  rokonság, 

 családi és nemzeti ünnepek 

 barátság 

 étkezés 

 olasz ételek, receptek 

 ruhaneműk és leírásuk 

 vásárlás 

 üzletek és termékek 

 mértékegységek 

 a fizikai‐ és lelkiállapot leírása 

 betegségek, gyógyszerek, gyógymódok 

 iskola, tanulás 

 időjárás 

 utazás 

 nyaralás 

 a szeretet, szerelem kifejezése 

 mozi 

 zene 

 könyvek, könyvtár 

 múltbéli történetek, gyerekkor 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  jókívánság kifejezése 

 személyek, helyek és helyzetek leírása 

 étteremben: asztalfoglalás, rendelés és fizetés 

 információkérés az ételekről 

 vásárlás élelmiszerüzletben, ruhaüzletben és gyógyszertárban 

 kölcsönkérés kifejezése 

 fizikai és lelkiállapot leírása 

 óhaj, kétség, lehetőség kifejezése 

 tanács kérése/adása 

 az összehasonlítás kifejezése 

 múltbeli történések leírása 

 egy utazás elmesélése 

 feltételezések, előrejelzések kifejezése 

 múltbeli szokások kifejezése 

 a vélemény kifejezése, szembehelyezkedés mások véleményével 

 kompromisszumra törekvés 

 mások meggyőzése 

 egy regény tartalmának összefoglalása 

 a lehetőség kifejezése 

 beszámoló iskolai élményekről 

 az olasz oktatási rendszer 

 ajándékozási szokások Olaszországban 

 az esküvő Olaszországban 

 tradicionális ünnepek Olaszországban 

 munkaszüneti napok Olaszországban 

 az olasz étkezési szokások 

 néhány olasz híresség a múltból és a jelenből 

 a mediterrán konyha 

 az olasz divat 

 az olasz egészségügyi rendszer 

 az olasz gesztusnyelv 

 a mozi Olaszországban 

 néhány kortárs író 
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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: 

 a passato prossimo 

 a participio passato 

 a visszaható igék passato prossimo alakja 

 az időhatározók helye a passato prossimo‐val 

 a tárgyesetű névmások 

 a participio passato egyeztetése a tárgyi névmással 

 quello/bello 

 a melléknév középfoka és a kétféle felső foka 

 

Témakörök és szókincs: 

 rokonság, 

 családi ünnepek és nemzeti ünnepek 

 barátság 

 étkezés 

 olasz ételek, receptek 

 mértékegységek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 jókívánság kifejezése 

 személyek, helyek és helyzetek leírása 

 étteremben: asztalfoglalás, rendelés és fizetés 

 információkérés az ételekről 

 vásárlás élelmiszerüzletben 

 kölcsönkérés kifejezése 

 óhaj, kétség, lehetőség kifejezése 

 tanács kérése/adása 

 az összehasonlítás kifejezése 
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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:  

 az imperfetto képzése és használata 

 az imperfetto és a passato prossimo közötti választás 

 múlt idejű időhatározók 

 kötőszavak 

 a ce l’ho szerkezet 

 a del részelő névelő 

 a ne határozói névmás 

 a tárgyi névmás kiemelése 

 a di elöljárószó használata 

 a stare per szerkezet 

 az összevont névmások 

Témakörök és szókincs: 

 ruhaneműk és leírásuk 

vásárlás 

 üzletek és termékek 

 a fizikai‐ és lelkiállapot  

 betegségek, gyógyszerek, gyógymódok 

 iskola, tanulás 

 időjárás 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 vásárlás ruhaüzletben 

 vásárlás gyógyszertárban 

 orvosnál 

 a fizikai‐ és lelkiállapot leírása 

 beszámoló iskolai élményekről 

 az olasz oktatási rendszer 

 az olasz egészségügyi rendszer 

 olasz divatmárkák 
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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 feltételes mód jelen ideje 

 rendhagyó főnevek 

 az általános alany 

 a magázó felszólítás /tiltás 

 személytelen igék 

 az egyszerű jövő idő 

 a feltételezés kifejezése egyszerű jövő idővel 

 a módbeli segédigék passato prossimo alakja 

 a ‐mente képzős módhatározók 

 a passato prossimo és az imperfetto különböző használatai 

 a személyes névmás hangsúlyos alakja 

 az alárendelt mondat 

 a ‐bile képzős melléknevek 

 

Témakörök és szókincs: 

 utazás 

 nyaralás 

 a szeretet, szerelem kifejezése 

 mozi 

 zene 

 könyvek, könyvtár 

 múltbéli történetek, gyerekkor 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 múltbeli történések leírása 

 egy utazás elmesélése 

 feltételezések, előrejelzések kifejezése 
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  múltbeli szokások kifejezése 

 egy regény tartalmának összefoglalása 

 néhány olasz híresség a múltból és a jelenből 

 a mozi Olaszországban 

 néhány kortárs író 
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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 

 

 tárgy‐ és részes esetű névmások 

 a trapassato prossimo képzése és használata a mellékmondatban 

 időhatározói szerkezetek 

 a passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo közötti választás 

 a ci és ne határozói névmások különféle használatai 

 az ‐ismo főnévképző 

 az ‐ista melléknévképző 

 a sapere és a conoscere igék használata múlt időben 

 a congiuntivo presente 

 si impersonale/si passivante 

 visszaható igék általános alannyal 

 az indicativo és a congiuntivo közötti választás 

 congiuntivo helyett infinito 

 congiuntivóval álló igék, kifejezések 

 kérdőszavak 

 a felkiáltás 

 a chi vonatkozó névmás 

 a szenvedő szerkezet 

 a szenvedő szerkezet essere/venire segédigével 

 a gerundio semplice és a gerundio composto 

 a gerundio különféle funkciói 

 melléknévképzők 

 a che, cui, quale vonatkozó névmások 

 a congiuntivo imperfetto 

 a congiuntivo passato 

 igeidő egyeztetés a congiuntivóban 

 az 1. és 2. típusú feltételes mondat 

 a függő beszéd 

 az il cui vonatkozó névmás 

 a participio passato önálló használata 

 a congiuntivo és az indicativo közötti választás 

 az infinito passato 

 a participio presente 
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 a mondatrövidítés 

 mellérendelés és alárendelés 

 összetett szavak 

 gyűjtőszámnevek 

 a futuro semplice és a futuro anteriore használata 

 a határozott és határozatlan névelő használata földrajzi nevekkel 

 az in prepozíció mint helyhatározó 

 határozói névmással együtt álló igék 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  környezettudatos viselkedés 

 alternatív energiák 

 természeti környezetünk: állatok, növények 

 sport: sportágak, sportolási lehetőségek 

 öltözködés,divat 

 a sajtó: elektronikus és írott 

 az olasz nyelvben használatos idegen szavak 

 zene, hangszerek, koncertek 

 konyhai eszközök 

 munkák a házban és a ház körül 

 az egyház és a civil társadalom 

 a gyermekkor 

 a tanulás világa: tantárgyak, vizsgák, iskolatípusok,iskolai élménye 

 pályaválasztás 

 városi élet 

 történelmi személyiségek 

 Olaszország természeti és közigazgatási földrajza 

 bank 

 utazás előtti teendők 

 nyaralás, idegenforgalom 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

 

 a képesség kifejezése 

 különböző idősíkok kifejezése egy történet elmesélésekor 

 vélemény kifejezése, egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

 szokások leírása 

 érzelmek, lelkiállapotok kifejezése 

 a múltra vonatkozó vélemény kifejezése 

 egy szöveg tartalmi összefoglalása 

 körülírás 

 feltételezés kifejezése 

 következmény kifejezése 

 a mondanivaló elkezdése, kifejtése és lezárása 

 mások álláspontjának értékelése, kommentálása 

 önéletrajz írás, állásinterjú 

 egy történelmi esemény elbeszélése 

 egy adott témáról gyűjtött ismeretek előadása 

 utazás szervezése: szobafoglalás, jegyvásárlás 

 ügyintézés bankban: átutalás, pénzváltás 

 az egyház szerepe Olaszországban 

 kulturális sztereotípiák 

 az olasz egyesítés története 

 közlekedés Olaszországban 

 olaszországi műemlékek 

 közérdekű telefonszámok Olaszországban 

 az olasz tartományok 

 az olaszok és a futball 

 az idegen szavak az olasz nyelvben 

 az olasz iskolarendszer 

 a titulusok használata az olasz mindennapokban 

 az olasz opera 

 néhány gasztronómiai érdekesség Olaszországban 

 az idegenforgalom jelentősége Olaszországban 
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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:  

 tárgy‐ és részes esetű névmások 

 a trapassato prossimo képzése és használata a mellékmondatban 

 időhatározói szerkezetek 

 a passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo közötti választás 

 a ci és ne határozói névmások különféle használatai 

 szóképzés az ‐ismo főnévképző és az ‐ista melléknévképző 

 a sapere és a conoscere igék használata múlt időben 

 a congiuntivo presente 

 si impersonale/si passivante 

 visszaható igék általános alannyal 

 az indicativo és a congiuntivo közötti választás 

 congiuntivo helyett infinito 

 congiuntivóval álló igék, kifejezések 

Témakörök és szókincs: 

 környezettudatos viselkedés, alternatív energiák 

 természeti környezetünk: állatok, növények 

 sport: sportágak, sportolási lehetőségek 

 öltözködés,divat 

 a sajtó: elektronikus és írott 

 az olasz nyelvben használatos idegen szavak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a képesség kifejezése 

 különböző idősíkok kifejezése egy történet elmesélésekor 

 vélemény kifejezése 

 egyetértés/egyet nem értés kifejezése 

 szokások leírása 

 az olaszok és a futball 

 

B1.2. modul  



25 

 

Minimum óraszám 30 

Maximum óraszám 36 

Tartalmi 

követelmények 

Készségek és  képességek 

Az előző modulok kompetenciáinak, ismereteinek, készségeinek ismétlése, 

elmélyítése, továbbá: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 kérdőszavak 

 a felkiáltás 

 a chi vonatkozó névmás 

 a szenvedő szerkezet 

 a szenvedő szerkezet essere/venire segédigével 

 a gerundio semplice és a gerundio composto 

 a gerundio különféle funkciói 

 melléknévképzők 

 a che, cui, quale vonatkozó névmások 

 a congiuntivo imperfetto 

 a congiuntivo passato 

 igeidő egyeztetés a congiuntivóban  

Témakörök és szókincs: 

 gyerekkor 

 a tanulás világa: tantárgyak, vizsgák, iskolatípusok,iskolai élménye 

 pályaválasztás 

 konyhai eszközök 

 munkák a házban és a ház körül 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 érzelmek, lelkiállapotok kifejezése 

 saját nézőpont kifejezése 

 a múltra vonatkozó vélemény kifejezése 

 egy szöveg tartalmi összefoglalása 

 önéletrajz írása 

 állásinterjú 

 körülírás 

 néhány gasztronómiai érdekesség Olaszországban 

 az olasz iskolarendszer 

B1.3. 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:  

 az 1. és 2. típusú feltételes mondat 

 a függő beszéd 

 az il cui vonatkozó névmás 

 a participio passato önálló használata 

 a congiuntivo és az indicativo közötti választás 

 az infinito passato 

 a participio presente 

 a mondatrövidítés 

 mellérendelés és alárendelés 

 összetett szavak 

 gyűjtőszámnevek  

Témakörök és szókincs: 

 zene, hangszerek, koncertek 

 városi élet 

 történelmi személyiségek 

 Olaszország természeti és közigazgatási földrajza 

 az olasz nyelvben használatos idegen szavak 

 az egyház és a civil társadalom 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 feltételezés kifejezése 

 következmény kifejezése 

 a mondanivaló elkezdése, kifejtése és lezárása 

 az olasz opera 

 az egyház szerepe olaszországban 

 az olasz tartományok 
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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 futuro semplice és a futuro anteriore használata 

 a határozott és határozatlan névelő használata földrajzi nevekkel 

az in prepozíció mint helyhatározó  

 

Témakörök és szókincs: 

 bank 

 utazás előtti teendők 

 nyaralás, idegenforgalom 

 Olaszország természeti és közigazgatási földrajza 

 az olasz nyelvben használatos idegen szavak 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 egy adott témáról gyűjtött ismeretek előadása 

 ügyintézés bankban: átutalás, pénzváltás 

 utazás szervezése: szobafoglalás, jegyvásárlás 

 közlekedés Olaszországban 

 olaszországi műemlékek 

 közérdekű telefonszámok Olaszországban 

 az idegenforgalom jelentősége Olaszországban 
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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 

 

 



29 

 

 

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 

  a condizionale semplice és a condizionale composto használata 

 a quello névmás használata 

 a kiemelés a felsőfokú hasonlító szerkezetben 

 a passato remoto képzése és használata 

 a passato prossimo és a passato remoto használatának összehasonlítása 

 az imperfetto használata a feltételes mondatban 

 a történelmi jelen idő 

 a condizionale composto használata utóidejűség kifejezésére 

 a passato prossimo és az imperfetto összehasonlítása 

 központozás az olasz nyelvben 

 a melléknév helye a mondatban 

 a kicsinyítő‐ és a nagyítóképzők 

 a ma kötőszó szűkítő funkciója 

 mondatrövidítési formák 

 a kiemelő szerkezet 

 számnevek 

 főmondat és mellékmondat 

 a congiuntivo presente használata mellékmondatban 

 a magázó felszólítás 

 a melléknév helye a mondatban: szó szerinti és átvitt értelmű használat,   

két vagy több jelzős szintagmák 

 szóképzés 

 összetett szavak és többes számuk 

 a congiuntivo imperfetto használata mellékmondatban 

 congiuntivóval álló kifejezések  

 a névmások hangsúlytalan és hangsúlyos alakjai 

 a trapassato prossimo 

 igenevek: a gerundio, participio passato és participio presente használata  

 kohéziós elemek a szövegben 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 

 művészetek művészeti stílusok, filmművészet, színház 

 múzeum, kiállítások 

 előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése (hajléktalanok 

helyzete, munkanélküliség stb.) 

 gazdasági élet; a fogyasztói társadalom 

 az állatok elnevezése és hangjai 

 a lakóhely és a lakás (környezete, fenntartása) 

 média és reklám 

 pszichológia 

 belső tulajdonságok 

 generációs különbségek 

 szenvedélybetegségek 

 az egészséges életmód, gyógyszerek, alternatív gyógyászat 

 sport (tömeg- és versenysport, extrém sportok) 

 hirdetések, reklám 

 a bevándorlás és kivándorlás (okok, következmények, stb.) 

 az idegen nyelvek szerepe és fontossága-nyelvtanulás 

 önkéntesség, önkéntes szervezetek 

 közbiztonság 

 politika, pártok, államforma 

 tömegtájékoztatás  és véleményformálás (tévé, rádió) 

 a számítógép szerepe a mindennapokban 

 internet 

 az EU intézményei, működése 

 a családi élet 

 férfi és női szerepek 

 család és/vagy karrier 

 töltelékszavak 

 szolgáltatások (autójavítás, tankolás, fodrász) 

 az olasz irodalmi nyelvhasználat 

 babonák, babonaság 

 szólások közmondások 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
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 a mondani való pontosítása 

 hivatalos találkozókon, konferenciákon való részvétel 

 érzelmek, személyes beállítódás, vélemény kifejezése 

 értékítélet kifejezése 

 biztosítás kötése 

 rendőrségi bejelentés 

 szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szituációk pl. megrendelés, 

lemondás, panasztétel 

 telefonüzenet közvetítése 

 változások kifejezése 

 vitatkozás, érvelés 

 hivatalos levél- és e-mail írása 

 film és színházi élmény  elmesélése 

 egy sportág részletes ismertetése 

 könyvekről való véleménycserélés 

 néhány fontosabb olasz regény  

 életrajz olvasása és elmesélése 

 olasz internetes oldalakon való tájékozódás 

 Olaszországban használt alternatív energiák 

 a bevándorlók helyzete Olaszországban 

 a gazdasági válság Olaszországban  

 Olaszország politikai berendezkedése, pártok, 

 Olaszország az EU-ban 

 civil szervezetek Olaszországban 

 a munkanélküliség és munkakeresés Olaszországban  

 klasszikus és kortárs olasz képzőművészet 

 olaszországi múzeumok 

 az olasz reneszánsz 

 az olasz otthon és berendezése és  formatervezés 

 az olaszok és a pszichológia 

 olasz szólások, közmondások és babonák 

 állatokkal kapcsolatos szólások, mondások 

 az olaszok és a játék 

 a sport szerepe Olaszországban 

 az olasz nők és a munka világa 

 szexizmus az olasz nyelvben 

 autóval kapcsolatos szolgáltatási szituációban való kommunikáció pl. 

tankolás 

néhány fontosabb olasz regény  
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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:  

 a condizionale semplice és a condizionale composto használata 

 a quello névmás használata 

 a kiemelés a felsőfokú hasonlító szerkezetben 

Témakörök és szókincs: 

 művészetek művészeti stílusok 

 filmművészet 

színház 

múzeum, kiállítások 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 film és színházi élmény  elmesélése 

 érzelmek, személyes beállítódás, vélemény kifejezése 

 klasszikus és kortárs olasz képzőművészet 

 olaszországi múzeumok 

 az olasz reneszánsz 
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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:  

 a passato remoto képzése és használata 

 a passato prossimo és a passato remoto használatának összehasonlítása 

 az imperfetto használata a feltételes mondatban 

 a történelmi jelen idő 

 a condizionale composto használata utóidejűség kifejezésére 

Témakörök és szókincs: 

 előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése (hajléktalanok 

helyzete, munkanélküliség stb.) 

 gazdasági élet 

 a lakóhely és a lakás (környezete, fenntartása) 

 az állatok elnevezése és hangjai 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a gazdasági válság Olaszországban  

 a munkanélküliség Olaszországban 

 munkakeresés Olaszországban 

 szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szituációk pl. megrendelés, 

lemondás, panasztétel 

 az olasz otthon és berendezése 

 az olasz formatervezés 

 állatokkal kapcsolatos szólások, mondások 

 



36 

 

 

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:  

 a passato prossimo és az imperfetto összehasonlítása 

 központozás az olasz nyelvben 

Témakörök és szókincs: 

 a fogyasztói társadalom 

 média és reklám 

 pszichológia 

 belső tulajdonságok 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 változások kifejezése 

 az olaszok és a pszichológia 

 az olaszok és a játék 
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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:  

 a melléknév helye a mondatban 

 a kicsinyítő‐ és a nagyítóképzők 

 

Témakörök és szókincs: 

generációs különbségek 

 töltelékszavak 

 szenvedélybetegségek 

 az egészséges életmód, 

 gyógyszerek, alternatív gyógyászat 

 sport ( tömeg- és versenysport, extrém sportok) 

. 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 a mondani való pontosítása 

 hivatalos találkozókon, konferenciákon való részvétel 

 hivatalos levél- és e-mail írása 

 egy sportág részletes ismertetése 

 a sport szerepe Olaszországban 
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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:  

 a ma kötőszó szűkítő funkciója 

 mondatrövidítési formák 

 a kiemelő szerkezet 

 számnevek 

 

Témakörök és szókincs: 

 a bevándorlás és kivándorlás (okok, következmények, stb.) 

 az idegen nyelvek szerepe és fontossága, nyelvtanulás 

 önkéntesség, önkéntes szervezetek 

 közbiztonság 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 biztosítás kötése 

 rendőrségi bejelentés 

 civil szervezetek Olaszországban 

 a bevándorlók helyzete Olaszországban 
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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:  

 főmondat és mellékmondat 

 a congiuntivo presente használata mellékmondatban 

 a magázó felszólítás 

 a melléknév helye a mondatban: szó szerinti és átvitt értelmű 

használat, két vagy több jelzős szintagmák 

 szóképzés 

 

Témakörök és szókincs: 

 politika, pártok, államforma 

 tömegtájékoztatás  és véleményformálás (tévé, rádió) 

 a számítógép szerepe a mindennapokban 

az Internet 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 telefonüzenet közvetítése 

 olasz internetes oldalakon való tájékozódás 

 Olaszország politikai berendezkedése, pártok, 
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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:  

 a congiuntivo imperfetto használata mellékmondatban 

 congiuntivóval álló kifejezések 

 

Témakörök és szókincs: 

 az EU intézményei, működése 

 férfi és női szerepek 

 család és/vagy karrier 

 szolgáltatások (autójavítás, tankolás, fodrász) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 autóval kapcsolatos szolgáltatási szituációban való kommunikáció pl. 

tankolás 

 vitatkozás, érvelés 

 Olaszország az EU-ban 

 az olasz nők és a munka világa 

 szexizmus az olasz nyelvben 
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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:  

 a névmások hangsúlytalan és hangsúlyos alakjai 

 a trapassato prossimo 

 igenevek: a gerundio, participio passato és participio presente használata 

összetett szavak és többes számuk 

Témakörök és szókincs: 

 az olasz irodalmi nyelvhasználat 

 szólások közmondások 

babonák és babonaság 

italianizmusok 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 autóval kapcsolatos szolgáltatási szituációban való kommunikáció pl. 

tankolás 

 könyvekről való véleménycsere 

 néhány fontosabb olasz regény  

 olasz szólások közmondások  

 olasz babonák 
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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 

  névelők és elöljárószavak használata az időhatározói kifejezésekben 

 a határozószavak képzése és mondatbeli helye 

 a visszaható és a személytelen igék 

 az összevont névmások formáinak és használatának kibővítése 

 az olasz mondatritmus és az intonáció 

 a che mint kötőszó és mint vonatkozó névmás 

 a kettős vonatkozó névmások 

 az il che vonatkozó névmás használata 

 az igeidők használata a kiemelő szerkezetben 

 a congiuntivo passato és trapassato 

 igeidőegyeztetés: egyidejűség és előidejűség 

 a függő beszéd: egyidejűség és előidejűség, a mondatrövidítés a függő 

beszédben, a venire és az andare függő beszédben 

 a jövő idő használata múlt idejű elbeszélésekben 

 a szenvedő szerkezet és különböző segédigéi 

 a névmások használata a felszólító módban 

 a névmás kiemelése 

 az olasz központozás, mondatritmus és intonáció 

 mondatrövidítéses szerkezetek 

 verbi pronominali 

 a névmás helye a mondatban 

 a passato prossimo és a passato remoto összevetése 

 a trapassato prossimo használata 

 módbeli segédigék visszaható ige mellett az összetett igeidőkben 

 a személytelen szerkezetek összefoglalása 

 a határozott és határozatlan névelő közötti választás buktatói 

 a névelő elhagyása 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

 család és társadalom (társkeresés, házasság, válás, gyerekvállalás, 

időskori problémák) 

 tanulás (pályaválasztás, külföldi ösztöndíjak, nyelvtanulás) 

 az internet szerepe (tanulásban, munkában, veszélyei, előnyei) 

 a média (fajtái, szerepe, hatása) 

 társadalmi problémák (hajléktalanok helyzete, munkanélküliség) 

 káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol) 

 bűnözés (közbiztonság, megelőzés, bűnüldözés, igazságszolgáltatás) 

 világméretű gondok (túlnépesedés, éhínség) 

 segélyszervezetek 

 metanyelv nyelvtani jelenségek kifejezésére 

 retorikai kérdések, filozófiai gondolatok 

 esküvő, lánykérés, lakodalom 

 különböző kultúrák közti hasonlóságok, eltérések 

 ünnepek a világban 

 gesztusok, kulturális háttérből fakadó félreértések 

 a munka világa (pozitív és negatív diszkrimináció, egyes szakmák 

megbecsültsége) 

 munkanélküliség 

 adózás, adókedvezmények 

 gazdaság és életszínvonal 

közlekedés és környezet (autóhasználat, tömegközlekedés, 

kerékpárutak) 

 olasz nyelvű filmek 

 bevándorlás, kivándorlás 

 növények és állatok a környezetünkben, állatvédelem 

 mondat és szövegkohéziós elemek 

  szóképzés, jövevényszavak 

 az akadémiai stílus 

 a sajtó nyelve, sajtóban használt fordulatok 

 olasz nyelvű irodalom 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 
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  ellentétes vélemény kifejezése 

 a városi és a vidéki élet összehasonlítása 

 a lakóhely és környéke fejlődésének problémái kifejtése 

 munkahelyi tevékenységek leírása 

 kérvény írása   

 sajtóhír értelmezése, továbbadása, véleményezése 

 múltbeli események logikus elmesélése 

 meggyőzés 

 vitázás 

 logikusan felépített érvelés kifejezése 

 fogalmak definiálása 

 tervek értékelése 

 feltételek kifejezése 

 javaslat elfogadása feltételekkel 

 jogok kifejezése 

 érzelmek kifejezése szituációkkal és elmúlt eseményekkel kapcsolatban 

 vádak kifejezése 

 előadás felépítése 

 információk szembeállítása 

 olasz nyelvű cikkek olvasása és reflektálása 

 a olasz nyelv változatai: a normatív kiejtés és dialektális változatok 

 a olasz családszerkezet változása napjainkban 

 a hajléktalanság problémája Olaszországban 

 olasz ünnepek  

 olaszok a világ különböző részein 

 irodalmi nyelvezet megértése, reflektálása 

 állatokkal kapcsolatos szólások, mondások 

 növények és állatok a környezetünkben 

 az ókori Róma 

 élet a külvárosban 

 az olasz filmművészet története a Neorealizmustól napjainkig 

 az olasz filmművészet legnevesebb személyiségei 

 a maffia mint jelenség: eredete, szervezete, felépítése  története és az 

ellene való küzdelem  

 a maffia megjelenítése filmekben és regényekben 

 kortárs irodalmi szemelvények 

 olasz munkahelyi szokások 

 a munkavállalás körülményei, lehetőségei Olaszországban 

 az olasz esküvő 

 irodalmi nyelvezet megértése, reflektálása 
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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:  

 névelők és elöljárószavak használata az időhatározói kifejezésekben 

 a határozószavak képzése és mondatbeli helye 

 

Témakörök és szókincs: 

család és társadalom (társkeresés, házasság, válás, gyerekvállalás, 

időskori problémák) 

 tanulás (pályaválasztás, külföldi ösztöndíjak, nyelvtanulás) 

 az internet szerepe (tanulásban, munkában, veszélyei, előnyei) 

 a média (fajtái, szerepe, hatása) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 ellentétes vélemény kifejezése 

 kérvény írása   

 sajtóhír értelmezése, továbbadása, véleményezése 

 a olasz családszerkezet változása napjainkban 
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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:  

 a visszaható és a személytelen igék 

 az összevont névmások formáinak és használatának kibővítése 

 az olasz mondatritmus és az intonáció 

Témakörök és szókincs: 

 társadalmi problémák (hajléktalanok helyzete, munkanélküliség)   

 káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol,drog) 

 bűnözés (közbiztonság, megelőzés, bűnüldözés, igazságszolgáltatás…) 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 élet a külvárosban 

 a hajléktalanság problémája Olaszországban 

 a városi és a vidéki élet összehasonlítása 

 a maffia mint jelenség: eredete, szervezete, felépítése  története és az 

ellene való küzdelem  

 a maffia megjelenítése filmekben és regényekben 
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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 che mint kötőszó és mint vonatkozó névmás 

 a kettős vonatkozó névmások 

 az il che vonatkozó névmás használata 

 az igeidők használata a kiemelő szerkezetben 

 

Témakörök és szókincs: 

 világméretű gondok (túlnépesedés, éhínség) 

 segélyszervezetek 

 metanyelv nyelvtani jelenségek kifejezésére 

 mondat és szövegkohéziós elemek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 

 a lakóhely és környéke fejlődésének problémái kifejtése 

 logikusan felépített érvelés kifejezése 

 vádak kifejezése 

 vitázás 

 olasz ünnepek  

 olaszok a világ különböző részein 
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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 congiuntivo passato és trapassato 

 igeidőegyeztetés: egyidejűség és előidejűség 

 a függő beszéd: egyidejűség és előidejűség, a mondatrövidítés a 

függő beszédben, 

 a venire és az andare függő beszédben 

 

Témakörök és szókincs: 

 retorikai kérdések, filozófiai gondolatok 

 esküvő, lánykérés, lakodalom 

 különböző kultúrák közti hasonlóságok, eltérések 

 ünnepek a világban 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 fogalmak definiálása 

 információk szembeállítása 

 irodalmi nyelvezet megértése, reflektálása 
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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 jövő idő használata múlt idejű elbeszélésekben 

 a szenvedő szerkezet és különböző segédigéi 

 a névmások használata a felszólító módban 

 a névmás kiemelése 

 az olasz központozás, mondatritmus és intonáció 

 

Témakörök és szókincs: 

 a munka világa (pozitív és negatív diszkrimináció, egyes szakmák  

megbecsültsége) 

 munkanélküliség 

 adózás, adókedvezmények 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 munkahelyi tevékenységek leírása 

 meggyőzés 

 olasz munkahelyi szokások 

 a munkavállalás körülményei, lehetőségei Olaszországban 
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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:  

 mondatrövidítéses szerkezetek 

 verbi pronominali 

 

Témakörök és szókincs: 

 gazdaság és életszínvonal 

közlekedés és környezet( autóhasználat, tömegközlekedés, 

kerékpárutak..) 

 olasz nyelvű filmek 

 bevándorlás, kivándorlás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 tervek értékelése 

 jogok kifejezése 

 az olasz filmművészet története a Neorealizmustól napjainkig 

 az olasz filmművészet legnevesebb személyiségei 
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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: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a névmás helye a mondatban 

 a passato prossimo és a passato remoto összevetése 

 a trapassato prossimo használata 

 módbeli segédigék visszaható ige mellett az összetett igeidőkben 

 

Témakörök és szókincs: 

 szóképzés, jövevényszavak 

 növények és állatok a környezetünkben 

 állatvédelem 

 az akadémiai stílus 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 érzelmek kifejezése szituációkkal és elmúlt eseményekkel kapcsolatban 

 múltbeli események logikus elmesélése 

 feltételek kifejezése 

 javaslat elfogadása feltételekkel 

 állatokkal kapcsolatos szólások, mondások 

 növények és állatok a környezetünkben 
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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: 

 

Nyelvtani ismeretek:  

 a személytelen szerkezetek összefoglalása 

 a határozott és határozatlan névelő közötti választás buktatói  a névelő 

elhagyása 

 

Témakörök és szókincs: 

 a sajtó nyelve, sajtóban használt fordulatok 

 olasz nyelvű irodalom 

 gesztusok, kulturális háttérből fakadó félreértések 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 előadás felépítése 

 olasz nyelvű cikkek olvasása és reflektálása 

 kortárs irodalmi szemelvények 

 az ókori Róma 
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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 

 

 a függő beszéd összefoglalása 

 igeidő egyeztetés áttekintése 

 a che kötőszó elhagyása 

 tagadási formák áttekintése 

 a finché/finché non használata 

 az „ál” kiemeléses szerkezet az informális nyelvhasználatban 

 ritmus és intonáció 

 a feltételes mondat (feltételezés a jelenben) ismétlése 

 a feltételes mondat (feltételezés a múltban) ismétlése 

 a fare + infinito műveltető szerkezet 

 igeidő egyeztetés: a feltételes mód és a kötőmód  

 határozatlan melléknevek és névmások összefoglalása 

 kiemelés a kötőmódban 

 a tárgyas igék problematikája 

 ragozott igealakok és az igenevek használatának áttekintése 

az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és 

elmélyítése 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  a nyelvi humor eszközei 

 nonverbális kommunikáció az olasz nyelvben 

 az olasz hivatali nyelvhasználat 

 töltelékszavak, lexikális beidegződések 

 a szóbeli kifejezés stílusának összetevői 

 az olasz dialektusok főbb nyelvi jellemzői 

 az olasz irodalmi nyelvhasználat 

 gazdaság 

 életszínvonal 

 aktualitások 

 Média 

 a pénz 

 a mondanivaló összegzésének szókincse 

 természetvédelem 

 természeti katasztrófák 

 az energia és energia utánpótlás 

 állatvédelem 

 technológia 

 Internet 

 x,y,z generáció 

 a chat és sms nyelve 

 globalizáció 

 szociális különbségek, esélyegyenlőség 

 be-és kivándorlók 

 divat 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  a mondandó összegzése 

 divatok a nyelvhasználatban 

 szójátékok, kettős értelmű szavak 

 egy szó több jelentése közül a legmegfelelőbb kiválasztása 

 metaforák és szimbólumok értelmezése 

 rejtett és átvitt értelmű szövegek elemzése 

 a humor és a szatíra 

 a vicc mint műfaj 

 statisztikai adatok értelmezése 

 reagálás feltételezésre 

 hivatalos panasz tétele 

 szöveg, mondanivaló pontos idézése 

 okokra kérdezés-direkt és udvarias formában  

 lehetőségek mérlegelésének kifejezése 

 információs anyagok szerkesztése 

 napi hírek kommentálása az olasz nyelvű sajtóban 

 szleng szavak és kifejezések a pénz témakörében 

 az olaszok olvasási szokásai 

 szleng, argó a mai olasz nyelvben 

.rövid, informális üzenet küldés a közösségi oldalakon és sms írása 

 technológia témájú hírek értelmezése és kommentálása  

 Olaszország és a gazdasági válság 

 a turizmus hatása a környezetre 

 nemzeti parkok Olaszországban 

 kutyamenhelyek Olaszországban 

 a olasz fiatalok és az Internet 

 olasz márkák pl. D&G 

 olaszok kivándorlók helyzete a világban 

 bevándorlók helyzete Olaszországban 

 a nők helyzete a munkaerőpiacon Olaszországban 

 a Commedia dell’arte 

 Olaszország rövid története a fasizmustól napjainkig 

 az olasz dialektusok 

 az olasz nyelv története 

 kortárs irodalmi szemelvények 
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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:  

 a függő beszéd összefoglalása 

 igeidő egyeztetés áttekintése 

 a che kötőszó elhagyása 

az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és 

elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 a nyelvi humor eszközei 

 nonverbális kommunikáció az olasz nyelvben 

 az olasz hivatali nyelvhasználat 

 töltelékszavak, lexikális beidegződések 

 a szóbeli kifejezés stílusának összetevői 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 egy szó több jelentése közül a legmegfelelőbb kiválasztása 

 divatok a nyelvhasználatban 

 szójátékok, kettős értelmű szavak 

 a humor és a szatíra 

 a vicc mint műfaj 

 az olasz nyelv története 

 a Commedia dell’arte 
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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:  

 tagadási formák összegzése 

 a finché/finché non használata 

 az „ál” kiemeléses szerkezet az informális nyelvhasználatban 

 ritmus és intonáció 

 az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek folyamatos 

elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 divat 

 az x, y, z generációk 

 szociális különbségek 

 esélyegyenlőség 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 olasz márkák pl. D&G 

 metaforák és szimbólumok értelmezése 

 rejtett és átvitt értelmű szövegek elemzése 

 a nők helyzete a munkaerőpiacon Olaszországban 
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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:  

 a feltételes mondat (feltételezés a jelenben) 

 a fare + infinito műveltető szerkezet 

az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és 

elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 be-és kivándorlás 

 az olasz dialektusok főbb nyelvi jellemzői 

 az olasz irodalmi nyelvhasználat 

 gazdaság 

 életszínvonal 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 dialektusok Olaszországban 

 statisztikai adatok értelmezése 

 szöveg, mondanivaló pontos idézése 

 az olaszok olvasási szokásai 

 olaszok kivándorlók helyzete a világban 

 bevándorlók helyzete Olaszországban 

 Olaszország és a gazdasági válság 

 Olaszország rövid története a fasizmustól napjainkig 
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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:  

 a feltételes mondat (feltételezés a múltban) 

 igeidő egyeztetés áttekintése 

az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és 

elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 globalizáció 

 aktualitások 

 Média 

 a pénz 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 okokra kérdezés-direkt és udvarias formában  

 információs anyagok szerkesztése 

 a mondandó összegzése 

 napi hírek kommentálása az olasz nyelvű sajtóban 

 reagálás feltételezésre 

 szleng szavak és kifejezések a pénz témakörében 

 szleng, argó a mai olasz nyelvben 
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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:  

határozatlan melléknevek és névmások ismétlése 

 kiemelés a kötőmódban 

 az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek összegzése és 

elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 természetvédelem 

 természeti katasztrófák 

 állatvédelem 

 az energia és energia utánpótlás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 hivatalos panasz tétele 

 érvelés 

 a turizmus hatása a környezetre 

 kutyamenhelyek Olaszországban 

 nemzeti parkok Olaszországban 
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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 tárgyas igék problematikája 

 ragozott igealakok és az igenevek használata 

 az A1‐C1 szinteken elsajátított nyelvtani ismeretek folyamatos 

elmélyítése 

 

Témakörök és szókincs: 

 technológia 

 Internet 

 a chat és sms nyelve 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek (beszédszándékok, nyelvi 

funkciók stb.)  

 rövid, informális üzenet küldés a közösségi oldalakon és sms írása 

 technológia témájú hírek értelmezése és kommentálása  

 jövevényszavak az olasz nyelvben 

 az olasz fiatalok és az Internet 

 olasz nyelvű internetes újságok 

 

 


