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Francia C2 1 1 116 

nyelvi programkövetelmény 

 

A javaslattevő alapadatai 

 

Javaslatot benyújtó neve   New York Nyelviskola Képzési‐ és Vizsgacentrum Kft. 

 

A nyelvi képzésre vonatkozó adatok 

 

Nyelv megnevezése  Francia 

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 + 160 óra opcionális 

Maximális óraszám  1260 óra + 180 óra opcionális 

Tanúsítvány kiadásának feltétele 

A képzésben résztvevő számára abban az esetben állítható ki 

tanúsítvány, ha részt vett az adott modulhoz tartozó tanórák 

legalább 80 százalékán, illetve sikeresen teljesítette az adott 

modul végén megtartott záróvizsgát. A záróvizsga akkor 

tekinthető sikeresnek, ha a képzésben résztvevő legalább 60 

százalékot ér el. A modult záró vizsga  minősítése: 

„megfelelt”/ „nem megfelelt”. A képzésben résztvevő a 

tanúsítvány átvételét aláírásával igazolja. 

Igazolás kiadásának feltétele 

A képzésben résztvevő kérésére a képző intézmény igazolást 

állíthat ki az adott modulon való részvételről, amennyiben a 

képzésben résztvevő személy részt vett a modulhoz tartozó 

tanórák legalább 80 százalékán és a modult záró vizsgán „nem 

megfelelt” minősítést szerzett. 

 

A programkövetelmény modulszerkezete  

 

KER A1   KER A1 / 1‐3 

KER A2   KER A2 / 1‐3 

KER B1   KER B1 / 1‐2 + KER B1 OP/1‐2 

KER B2   KER B2 / 1‐6 + KER B2 OP/1‐2 

KER C1   KER C1 / 1‐4 + KER C1 OP 

KER C2   KER C2 / 1‐3 
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Képzési követelmények leírása 

 

KER szintek szerinti modulok 

 

KER A1 szint  minimális óraszám  90  maximális óraszám  135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A KER A1.1 modul bemeneti követelménye az alapvető olvasás‐ és 

íráskészség, melynek meglétét a képzésben résztvevő a jelentkezési lap 

kitöltésével és a felnőttképzési szerződés aláírásával igazolja. 

 

A képzésben már résztvevőnek a KER A1.2. és a KER A1.3. modulokba 

történő bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját 

„megfelelt” minősítéssel. 

 

Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt képzési program 

alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által  a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell 

teljesíteniük. 

 

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi 

szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az 

azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott 

bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

 

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 

  ‐ kiejtési szabályok  

‐ a létige és a s’appeler ige ragozása 

‐ a személyes névmások alanyesete 

‐ a személyes névmások hangsúlyos alakjai 

‐ határozott névelők 

‐ főnevek neme és többes száma 

‐ a birtokos determinánsok 

‐ az egyszerű mondat felépítése és szórendje 

‐ egyszerű kérdésfeltevés 

‐ prepozíciók 

‐ melléknevek hímneme és nőnem 

 ‐er végű igék kijelentő mód jelen idejű ragozása 

‐ határozatlan névelők 

‐ mutató determinánsok 

‐ a de birtokos szerkezet 

 ‐ az avoir, faire aller, venir igék ragozása 

‐ visszaható névmások 

‐ visszaható igék ragozása 

‐ ötalakú melléknevek 

‐ a melléknevek helye a mondatban, egyeztetésük nemben és számban 

‐ főnévi igenevek 

‐ mennyiség kifejezése (beaucoup, peu) 

‐ országok neme és prepozíciós használata 

‐ kérdőszavak 

‐ egyenes szórendű kérdések 

‐ c’est és il y a használata 

‐ az on általános alany 

‐ quel kérdőszó 

‐ sorszámnevek 

‐ helyhatározói prepozíciók  

‐ szóösszetételek 

‐ az ‐ir és –re végű igék kijelentő mód jelen idejű képzése 

‐ a felszólító mód 

‐ tagadás (ne … pas, ne … jamais) 

‐ il faut  

‐ célhatározói pour 

‐ chaque, quelques  

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

‐ a futur proche képzése és használata 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ‐ a francia ábécé  

‐ személyes adatok 

‐ személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok 

‐ állapot, hogylét kifejezése 

‐ nemzetiségek 

‐ idegen nyelvek 

‐ családi kapcsolatok szavai 

‐ emberek külseje, öltözködése 

‐ színek 

‐ számok 1000‐ig 

‐ foglalkozásnevek  

‐ munkahelyek 

‐ a hét napjai, hónapok 

‐ dátum kifejezése 

‐ országok, kontinensek 

‐ alapvető szabadidős tevékenységek 

‐ lakás, helyiségek 

‐ berendezési és mindennapi használati tárgyak 

‐ a lakóhely és a lakókörnyezet egyszerű leírása 

‐ tanulás 

‐ tantárgyak 

‐ szükségletek kifejezése 
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A KER A1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  ‐ üdvözlés, búcsúzás, ezekhez kapcsolódó francia szokások 

‐ francia megszólítási formák 

‐ udvariassági formulák a frankofón országokban 

‐ bemutatkozás és bemutatás 

‐ személyes információk kérése és megadása 

‐ hogylétre kérdezés és válaszadás 

‐ tegezés, magázás 

‐ rövid üzenet megírása 

‐ kérdésfeltevés és válaszadás 

‐ családi kapcsolatok 

‐ családi viszonyok Franciaországban 

‐ külső jellemzése 

‐ öltözködés, a francia divat 

‐ néhány francia divattervező és márka 

‐ foglalkozások bemutatása 

‐ dátumra kérdezés, születési dátum megadása 

‐ helymeghatározás 

‐ Franciaország közigazgatási térképe 

‐ frankofón országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek 

‐ tetszik / nem tetszik kifejezése 

‐ űrlap kitöltése 

‐ egyszerűbb információkérésre irányuló beszélgetések 

‐ szeret / nem szeret kifejezése 

‐ lakás jellemzése 

‐ tipikus házak Franciaországban 

‐ szobaleírás 

‐ lakásbérlés Franciaországban 

‐ város bemutatása 

‐ Párizs leghíresebb látnivalói 

‐ rövid képeslap megírása 

‐ meghívó írása 

‐ meghívás elfogadása / visszautasítása 

‐ bocsánatkérés 
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Modulszerkezet: KER A1 / 1‐3. 

 

A1.1. modul   

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  45 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:

‐ kiejtési szabályok 

‐ a létige és a s’appeler ige ragozása 

‐ a személyes névmások alanyesete 

‐ a személyes névmások hangsúlyos alakjai 

‐ határozott névelők 

‐ főnevek neme és többes száma 

‐ a birtokos determinánsok 

‐ az egyszerű mondat felépítése és szórendje 

‐ egyszerű kérdésfeltevés 

‐ prepozíciók 

‐ melléknevek hímneme és nőneme 

‐er végű igék kijelentő mód jelen idejű ragozása 

 

Témakörök és szókincs:  

‐ francia ábécé 

‐ személyes adatok 

‐ személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok 

‐ állapot, hogylét kifejezése 

‐ nemzetiségek 

‐ idegen nyelvek 

‐ foglalkozások alapvető szókincsének elsajátítása 

‐ számok 1‐60 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek:  

‐ üdvözlés, búcsúzás, ezekhez kapcsolódó francia szokások  

‐ francia megszólítási formák 

‐ udvariassági formulák a frankofón országokban 

‐ bemutatkozás és bemutatás  

‐ személyes információk kérése és megadása 

‐ hogylétre kérdezés és válaszadás 

‐ tegezés, magázás 

‐ rövid üzenet megírása 
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A1.2. modul   

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  45 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek:

‐ határozatlan névelők 

‐ mutató determinánsok 

‐ a de birtokos szerkezet 

‐ az avoir, faire aller, venir igék ragozása 

‐ visszaható névmások 

‐ visszaható igék ragozása 

‐ ötalakú melléknevek 

‐ a melléknevek helye a mondatban 

‐ melléknevek egyeztetése nemben és számban 

‐ főnévi igenevek 

‐ mennyiség kifejezése (beaucoup, peu) 

‐ országok neme és prepozíciós használata 

‐ kérdőszavak 

‐ egyenes szórendű kérdések 

 

Témakörök és szókincs:  

‐ családi kapcsolatok szavai 

‐ emberek külsejével, öltözködésével kapcsolatos szókincs 

‐ színek 

‐ számok 60‐1000 

‐ foglalkozásnevek 

‐ munkahelyek 

‐ a hét napjai, hónapok 

‐ dátum kifejezése 

‐ országok, kontinensek 

 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

‐ kérdésfeltevés és válaszadás 

‐ családi kapcsolatok 

‐ családi viszonyok Franciaországban 

‐ külső jellemzése 

‐ öltözködés, a francia divat 

‐ néhány francia divattervező és márka 

‐ foglalkozások bemutatása 

‐ dátumra kérdezés, születési dátum megadása 

‐ helymeghatározás 

‐ Franciaország közigazgatási térképe 

‐ frankofón országokkal kapcsolatos alapvető ismeretek 

‐ tetszik / nem tetszik kifejezése 

‐ űrlap kitöltése 
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A1.3. modul   

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  45 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek: 

‐ c’est és il y a használata 

‐ az on általános alany 

‐ quel kérdőszó 

‐ sorszámnevek 

‐ helyhatározói prepozíciók 

‐ szóösszetételek 

‐ az ‐ir és –re végű igék kijelentő mód jelen idejű képzése 

‐ a felszólító mód 

‐ tagadás (ne … pas, ne … jamais) 

‐ il faut 

‐ célhatározói pour  

‐ chaque, quelques 

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

‐ a futur proche képzése és használata 

 

Témakörök és szókincs: 

‐ alapvető szabadidős tevékenységek 

‐ lakás, helyiségek 

‐ berendezési és mindennapi használati tárgyak 

‐ a lakóhely és a lakókörnyezet egyszerű leírása 

‐ tanulás 

‐ tantárgyak  

‐ szükségletek kifejezése 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

‐ egyszerűbb információkérésre irányuló beszélgetések 

‐ szeret / nem szeret kifejezése 

‐ lakás jellemzése 

‐ tipikus házak Franciaországban 

‐ szobaleírás 

‐ lakásbérlés Franciaországban 

‐ város bemutatása 

‐ Párizs leghíresebb látnivalói 

‐ rövid képeslap megírása 

‐ meghívó írása 

‐ meghívás elfogadása / visszautasítása 

‐ bocsánatkérés 
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KER A2 szint  Minimális óraszám  90  maximális óraszám  135 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER A2 szint moduljaiba történő 

bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját „megfelelt” 

minősítéssel. 

 

Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt képzési program 

alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell 

teljesíteniük. 

 

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi 

szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az 

azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott 

bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

 

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 

  ‐ rendhagyó jelen idejű igealakok 

‐ képesség és lehetőség kifejezése  

‐ időhatározói prepozíciók a jelenre vonatkozóan 

‐ a passé récent képzése és használata 

‐ tagadás (ne…plus) 

‐ felszólítás névmásokkal 

‐ a tout mint determináns 

‐ a qui vonatkozó névmás 

‐ határozószók képzése 

‐ a határozószók helye a mondatban 

‐ tárgyas névmások (C.O.D.) 

‐ szükségesség kifejezése 

‐ vonatkozó névmások (qui, que) 

‐ tanulást kifejező igék  

‐ prepozíciók sportok és hangszeres tevékenységek bevezetésére 

‐ tagadás (ne…rien, ne…personne) 

‐ részes névmások (C.O.I.) 

‐ a tárgyas és részes névmások egymáshoz viszonyított helye a mondatban 

‐ passé composé avoir‐al és être‐el 

‐ a participe passé képzése és egyeztetési szabályai 

‐ időhatározói prepozíciók múltbeli események leírására 

‐ az imparfait képzése 

‐al végű melléknevek 

‐ vonatkozó névmások (dont, où) 

‐ az egyszerű vonatkozó névmások (qui, que, dont, où) használatának  

   rendszerezése 

‐ egyszerű és összetett kérdőszók 

‐ nagy számok 

‐ személytelen szerkezetek 

‐ fordított szórendű mondatok 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ‐ városi közlekedés 

‐ közlekedési eszközök 

‐ irány kifejezése 

‐ napirend 

‐ időpont kifejezése 

‐ vásárlás 

‐ alapvető szolgáltatások 

‐ házimunka 

‐ iskolai tevékenységek 

‐ iskolatípusok 

‐ hobbik 

‐ sport és zene 

‐ szórakozási lehetőségek 

‐ időjárással kapcsolatos alapvető szókincs 

‐ állatnevek 

‐ földrajzi alapfogalmak 

‐ napi időjárás 

‐ évszakok jellemzése 

‐ éghajlat  

‐ városok és régiók leírása 

‐ nyaralás 

‐ utazási előkészületek 

‐ alapvető szállástípusok 

‐ tipikus szabadidős tevékenységek nyaralás során 
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A KER A2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  ‐ közlekedéssel, utazással kapcsolatos francia okmányok kitöltése 

‐ Párizs közlekedése 

‐ menetjegy váltása Franciaországban 

‐ útbaigazítás, útvonal leírása 

‐ információkérés és –adás 

‐ bocsánatkérés 

‐ telefonálás 

‐ a telefonszámok rendszere Franciaországban 

‐ napirend ismertetése 

‐ tipikus francia napirend  

‐ időpontra kérdezés és válaszadás 

‐ vásárlással kapcsolatos párbeszédek 

‐ szándék kinyilvánítása  

‐ vélemény kérése, véleménynyilvánítás 

‐ a francia iskolarendszer 

‐ beiratkozás nyelviskolába frankofón nyelvterületen 

‐ éttermi rendelés Franciaországban 

‐ javaslat kérése éttermi rendelésre vonatkozóan 

‐ beleegyezés és elutasítás 

‐ a franciák jellegzetes szabadidős tevékenységei  

‐ programtervezetek, javaslatok megfogalmazása 

‐ meghívás  

‐ egyetértés / egyet nem értés 

‐ kételkedés 

‐ szívességkérés 

‐ múltbeli események elmesélése 

‐ kérdezés és válaszadás számokkal 

‐ Franciaország földrajza 

‐ időjárással kapcsolatos párbeszédek  

‐ Franciaország éghajlata 

‐ francia városok és régiók 

‐ Párizs nevezetességei  

‐ szállásfoglalás Franciaországban 

‐ információkérés levélben 

‐ elhangzott információ megismétlésének kérése 

‐ nyaralás Franciaországban 

‐ beszámoló a nyaralásról 

‐ nyaralási élmények elmesélése levélben 

‐ képeslap megírása 
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Modulszerkezet‐azonosító: KER A2 / 1‐3. 

 

A2.1. modul   

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  45 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ rendhagyó jelen idejű igealakok 

‐ képesség és lehetőség kifejezése  

‐ időhatározói prepozíciók a jelenre vonatkozóan 

‐ a passé récent képzése és használata 

‐ tagadás (ne…plus) 

‐ felszólítás névmásokkal 

‐ a tout mint determináns 

‐ a qui vonatkozó névmás 

‐ határozószók képzése 

‐ a határozószók helye a mondatban 

‐ tárgyas névmások (C.O.D.) 

 

Témakörök és szókincs 

‐ városi közlekedés 

‐ közlekedési eszközök 

‐ irány kifejezése 

‐ napirend 

‐ időpont kifejezése 

‐ vásárlás 

‐ alapvető szolgáltatások  

‐ házimunka 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ közlekedéssel, utazással kapcsolatos francia okmányok kitöltése 

‐ Párizs közlekedése 

‐ menetjegy váltása Franciaországban 

‐ útbaigazítás, útvonal leírása 

‐ információkérés és –adás 

‐ telefonálás 

‐ a telefonszámok rendszere Franciaországban 

‐ napirend ismertetése 

‐ tipikus francia napirend  

‐ időpontra kérdezés és válaszadás 

‐ vásárlással kapcsolatos párbeszédek 

‐ szándék kinyilvánítása  

‐ vélemény kérése, véleménynyilvánítás 
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A2.2. modul   

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  45 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ szükségesség kifejezése 

‐ vonatkozó névmások (qui, que) 

‐ tanulást kifejező igék  

‐ prepozíciók sportok és hangszeres tevékenységek bevezetésére 

‐ tagadás (ne…rien, ne…personne) 

‐ részes névmások (C.O.I.) 

‐ a tárgyas és részes névmások egymáshoz viszonyított helye a mondatban 

‐ passé composé avoir‐al és être‐el 

‐ a participe passé képzése és egyeztetési szabályai 

‐ időhatározói prepozíciók múltbeli események leírására  

 

Témakörök és szókincs 

‐ iskolai tevékenységek 

‐ iskolatípusok  

‐ hobbik 

‐ sport és zene 

‐ szórakozási lehetőségek 

‐ időjárással kapcsolatos alapvető szókincs 

‐ állatnevek 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ a francia iskolarendszer 

‐ beiratkozás nyelviskolába frankofón nyelvterületen 

‐ éttermi rendelés Franciaországban 

‐ javaslat kérése éttermi rendelésre vonatkozóan 

‐ beleegyezés és elutasítás 

‐ a franciák jellegzetes szabadidős tevékenységei 

‐ programtervezetek, javaslatok megfogalmazása 

‐ meghívás  

‐ egyetértés / egyet nem értés 

‐ kételkedés 

‐ szívességkérés 

‐ múltbeli események elmesélése 
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A2.3. modul   

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  45 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ az imparfait képzése 

‐al végű melléknevek 

‐ vonatkozó névmások (dont, où) 

‐ az egyszerű vonatkozó névmások (qui, que, dont, où) használatának    

   rendszerezése 

‐ egyszerű és összetett kérdőszók 

‐ nagy számok 

‐ személytelen szerkezetek 

‐ fordított szórendű képzések 

 

Témakörök és szókincs 

‐ földrajzi alapfogalmak 

‐ napi időjárás 

‐ évszakok jellemzése 

‐ éghajlat  

‐ városok és régiók leírása 

‐ nyaralás 

‐ utazási előkészületek 

‐ alapvető szállástípusok 

‐ tipikus szabadidős tevékenységek nyaralás során 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ kérdezés és válaszadás számokkal 

‐ Franciaország földrajza 

‐ időjárással kapcsolatos párbeszédek  

‐ Franciaország éghajlata 

‐ francia városok és régiók 

‐ Párizs nevezetességei  

‐ szállásfoglalás Franciaországban 

‐ információkérés levélben 

‐ elhangzott információ megismétlésének kérése 

‐ nyaralás Franciaországban 

‐ beszámoló a nyaralásról 

‐ nyaralási élmények elmesélése levélben 

‐ képeslap megírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

KER B1 szint  Minimális óraszám  120 + 60 OP  maximális óraszám  120 + 60 OP 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER B1 szint moduljaiba történő 

bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját „megfelelt” 

minősítéssel. 

 

Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt képzési program 

alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell 

teljesíteniük. 

 

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi 

szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az 

azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott 

bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

 

Továbbá a KER B1 szint első moduljába abban az esetben is be lehet 

kapcsolódni, ha a KER A2 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi 

nemzetközi / akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex A2) 

igazolja. 

 

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 

  ‐ mennyiségek 

‐ a combien kérdőszó 

‐ anyagnévelők 

‐ anyagnévelők tagadó mondatokban 

‐ az en névmás használata 

‐ birtokos névmások 

‐ passé composé névmásokkal 

‐ élettelenre kérdezés 

‐ a se passzív értelemben 

‐ összetett prepozíciós szerkezetek 

‐ összetett vonatkozó névmások 

‐ a dont és a duquel összehasonlításának bevezetése 

‐ sorrendiséget kifejező kötőszók 

‐ melléknévfokozás 

‐ rendhagyó fokozott melléknévi alakok 

‐ az összehasonlítás egyéb módjai 

‐ melléknevekből képzett módhatározók 

‐ a korlátozás kifejezése (ne...que) 

‐ az alany, a tárgy és a bővítmények kiemelése 

‐ a participe passé egyeztetése kiemelő szerkezet után 

‐ az imparfait használata 

‐ időhatározók múltbeli szokás leírására 

‐ a passé composé és az imparfait különbsége, egymáshoz való viszonya 

‐ kérdezés élőlényt jelentő mondatrészekre 

‐ az y névmás 

‐ a névmások helye félsegédigét tartalmazó mondatokban 

‐ a névmások helye passé composé igeidőt tartalmazó mondatokban 

‐ több névmás egy szerkezetben 

‐ személytelen szerkezetek 

‐ tellement que 

‐  ne…personne, ne…aucun, ne… nulle part tagadó szerkezetek 

‐  a futur simple képzése és használata 

‐ a conditionnel présent képzése 

‐ okot, következményt kifejező kötőszók 

‐ célhatározói, magyarázó mellékmondatok 

‐ a főnévi igenév tagadása 

‐ a névmások helye főnévi igenevet tartalmazó mellékmondatban 

‐ közelítő számnevek 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ‐ bevásárlás 

‐ élelmiszereket árusító szaküzletek 

‐ élelmiszerek fajtái 

‐ étkezések 

‐ főzés 

‐ receptek 

‐ étlapok 

‐ családi események, ünnepek 

‐ vallási ünnepek 

‐ a Karácsonyhoz és a Húsvéthoz kapcsolódó szokások   

‐ világnapok 

‐ nemzeti ünnepek 

‐ népi hagyományok, szokások 

‐ média: televízió, rádió 

‐ az internet világa 

‐ mindennapos informatikai kifejezések 

‐ az írott sajtó 

‐ néhány híres francia író életrajza és művei  

‐ testrészek 

‐ egészség 

‐ hogylét kifejezése 

‐ betegségek 

‐ orvosi ellátás 

‐ szakorvosok 

‐ egészséges életmód 

‐ káros szenvedélyek 

‐ sportágak 

‐ közismert sportok alapvető szabályai 

‐ sportesemények 

‐ sport és egészséges életmód 
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A KER B1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  ‐ alapfokú összehasonlítást tartalmazó francia rögzült kifejezések 

‐ bevásárlólista összeállítása 

‐ vásárlással kapcsolatos beszédhelyzetek 

‐ fizetés üzletben 

‐ főzéshez kapcsolódó kifejezések 

‐ recept írása 

‐ a francia konyha 

‐ néhány francia specialitás 

‐ a francia és a magyar konyha összehasonlítása 

‐ többfogásos menü rendelése francia étteremben 

‐ éttermi reklamáció Franciaországban  

‐ jellegzetes francia hagyományok: a Vízkereszt megünneplése 

‐ francia és magyar ünnepek párhuzamba állítása 

‐ néhány regionális hagyomány Franciaországban 

‐ ünnepek a frankofón országokban  

‐ kedvenc tévécsatorna és tévéműsor bemutatása 

‐ a franciák rádiózási és televíziózási szokásai 

‐ internethasználat Franciaországban 

‐ ismert francia napilapok és magazinok 

‐ tartalmi összefoglaló készítése múlt időben 

‐ múltbeli szokások elmesélése 

‐ múltbeli élmény elmesélése passé composé és imparfait használatával 

‐ néhány híres francia író rövid életrajzának megértése, szóbeli összefoglalása 

‐ életrajz írása megadott adatok alaján 

‐ a franciák és a magyarok életkörülményeinek összehasonlítása 

‐ betegség elmesélése 

‐ orvosnál időpont kérése 

‐ az orvosnál Franciaországban 

‐ a fogorvosnál 

‐ tanácskérés 

‐ tanácsadás az egészséges életmóddal kapcsolatban 

‐ véleményalkotás, álláspont kifejtésének nyelvi eszközei 

‐ sportolási szokások elmesélése 

‐ találkozó megbeszélése 

‐ kompromisszum megfogalmazása 

‐ beiratkozás sportklubba 

‐ sportolási lehetőségek Franciaországban 

‐ nemzetközileg ismert sportesemények Franciaországban 

‐ néhány francia sportoló 

‐ hagyományos francia sportok 

‐ jövőbeli tervek megfogalmazása 

‐ képleírás 
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Modulszerkezet: KER B1 / 1‐2 + KER B1 OP 1‐2 

 

B1.1. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ mennyiségek 

‐ a combien kérdőszó 

‐ anyagnévelők 

‐ anyagnévelők tagadó mondatokban 

‐ az en névmás használata 

‐ birtokos névmások 

‐ passé composé névmásokkal 

‐ élettelenre kérdezés 

‐ a se passzív értelemben 

‐ összetett prepozíciós szerkezetek 

‐ összetett vonatkozó névmások 

‐ a dont és a duquel összehasonlításának bevezetése 

‐ sorrendiséget kifejező kötőszók 

‐ melléknévfokozás 

‐ rendhagyó fokozott melléknévi alakok 

‐ az összehasonlítás egyéb módjai 

‐ melléknevekből képzett módhatározók 

‐ a korlátozás kifejezése (ne...que) 

‐ az alany, a tárgy és a bővítmények kiemelése 

‐ a participe passé egyeztetése kiemelő szerkezet után 

 

Témakörök és szókincs  

‐ bevásárlás 

‐ élelmiszereket árusító szaküzletek 

‐ élelmiszerek fajtái 

‐ étkezések 

‐ főzés 

‐ receptek 

‐ étlapok 

‐ családi események, ünnepek 

‐ vallási ünnepek 

‐ a Karácsonyhoz és a Húsvéthoz kapcsolódó szokások   

‐ világnapok 

‐ nemzeti ünnepek 

‐ népi hagyományok, szokások 

‐ média: televízió, rádió 

‐ az internet világa 

‐ mindennapos informatikai kifejezések 

‐ az írott sajtó 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek  

‐ alapfokú összehasonlítást tartalmazó francia rögzült kifejezések 

‐ bevásárlólista összeállítása 

‐ vásárlással kapcsolatos beszédhelyzetek 

‐ fizetés üzletben 

‐ főzéshez kapcsolódó kifejezések 

‐ recept írása 

‐ a francia konyha 

‐ néhány francia specialitás 

‐ a francia és a magyar konyha összehasonlítása 

‐ többfogásos menü rendelése francia étteremben 

‐ éttermi reklamáció Franciaországban  

‐ jellegzetes francia hagyományok: a Vízkereszt megünneplése 

‐ francia és magyar ünnepek párhuzamba állítása 

‐ néhány regionális hagyomány Franciaországban 

‐ ünnepek a frankofón országokban  

‐ kedvenc tévécsatorna és tévéműsor bemutatása 

‐ a franciák rádiózási és televíziózási szokásai 

‐ internethasználat Franciaországban 

‐ ismert francia napilapok és magazinok 

‐ tartalmi összefoglaló készítése múlt időben 

‐ képleírás 

 

 

 

B1.2. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ az imparfait használata 

‐ időhatározók múltbeli szokás leírására 

‐ a passé composé és az imparfait különbsége, egymáshoz való viszonya 

‐ kérdezés élőlényt jelentő mondatrészekre 

‐ az y névmás 

‐  a névmások helye félsegédigét tartalmazó mondatokban 

‐ a névmások helye passé composé igeidőt tartalmazó mondatokban 

‐ több névmás egy szerkezetben 

‐ személytelen szerkezetek 

‐ tellement que 

‐ ne…personne, ne…aucun, ne… nulle part tagadó szerkezetek 

‐  a futur simple képzése és használata 

‐ a conditionnel présent képzése 

‐ okot, következményt kifejező kötőszók 

‐ célhatározói, magyarázó mellékmondatok 

‐ a főnévi igenév tagadása 

‐ a névmások helye főnévi igenevet tartalmazó mellékmondatban 

‐ közelítő számnevek  
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Témakörök és szókincs 

‐ néhány híres francia író életrajza és művei  

‐ testrészek 

‐ egészség 

‐ hogylét kifejezése 

‐ betegségek 

‐ orvosi ellátás 

‐ szakorvosok 

‐ egészséges életmód 

‐ káros szenvedélyek 

‐ sportágak 

‐ közismert sportok alapvető szabályai 

‐ sportesemények 

‐ sport és egészséges életmód 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ múltbeli szokások elmesélése 

‐ múltbeli élmény elmesélése passé composé és imparfait használatával 

‐ néhány híres francia író rövid életrajzának megértése, szóbeli összefoglalása 

‐ életrajz írása megadott adatok alaján 

‐ a franciák és a magyarok életkörülményeinek összehasonlítása 

‐ betegség elmesélése 

‐ orvosnál időpont kérése 

‐ az orvosnál Franciaországban 

‐ a fogorvosnál 

‐ tanácskérés 

‐ tanácsadás az egészséges életmóddal kapcsolatban 

‐ véleményalkotás, álláspont kifejtésének nyelvi eszközei 

‐ sportolási szokások elmesélése 

‐ találkozó megbeszélése 

‐ kompromisszum megfogalmazása 

‐ beiratkozás sportklubba 

‐ sportolási lehetőségek Franciaországban 

‐ nemzetközileg ismert sportesemények Franciaországban 

‐ néhány francia sportoló 

‐ hagyományos francia sportok 

‐ jövőbeli tervek megfogalmazása 

‐ képleírás 
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KER B1 OP 1  modul  KER B1 írásbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  30 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek
A B1 szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, bővítése és 
rögzítése. 
‐ igeidők: présent, passé composé, imparfait, futur simple 

‐ igemódok: jelenre és jövőre vonatkozó feltételes módú mondatok futur  

   simple és conditionnel présent alakokkal  

‐ névmások: birtokos, en és y névmások 

‐ passzív mondatok: a se passzív értelemben 

‐ egyszerű és összetett vonatkozó névmások 

‐ kiemelő szerkezet 

‐ korlátozó és tagadó szerkezetek 

‐ mennyiségek és közelítő számnevek 

‐ anyagnévelők 

‐ kötőszók 

‐ melléknévfokozás és egyéb hasonlító szerkezetek 

‐ személytelen szerkezetek 

‐ célhatározói, magyarázó mellékmondatok 

 

Olvasott szöveg értése 

Főként köznyelvi szövegek megértésére vonatkozó feladatok:                            

‐ szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása anyanyelven 

‐ rövid választ igénylő kérdések 

‐ mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe 

‐ igaz vagy hamis állítás 

‐ hiányos szöveg kiegészítése szókészletből 

‐ mondatalkotás megadott szókészletből 

‐ szöveg összefoglalása anyanyelven 

‐ hétköznapi szöveggel kapcsolatos információk kiszűrése több  

  válaszlehetőségből 

‐ szövegrészlethez tartozó cím megkeresése 

 

Közvetítési készség 

‐ hétköznapi szövegből információ kiszűrése anyanyelven 

 

Íráskészség 

‐ fogalmazás  

‐ formális, informális levél  

‐ űrlap / nyomtatvány kitöltése 

‐ e‐mail megírása adott szempontok alapján 
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KER B1 OP 2  modul  KER B1 szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  30 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Témakörök és szókincs

A hallgatónak rendelkeznie kell az A1‐B1 szintben leírt témákhoz kapcsolódó 

lexikai ismeretekkel. 

 

1. Család  

‐ család bemutatása 

‐ emberek külső, belső jellemzése 

‐ családi események, ünnepek 

 

2. Lakóhely  

‐ a lakás/ ház és környékének bemutatása 

‐ a lakás/ ház részei 

‐ lakberendezés 

‐ házimunkák 

‐ a ház körüli tevékenységek 

 

3. Szabadidős tevékenységek 

‐ napi tevékenységek 

‐ hobbik 

‐ sportolás 

‐ zenetanulás, zenehallgatási szokások 

 

4. Munka, tanulás                                                                                               

‐ foglalkozások 

‐ egy adott munka és munkakör bemutatása                                 

‐ az iskola 

‐ tantárgyak, tanárok bemutatása 

‐ nyelvtanulás 

 

5. Utazás  

a.) városi közlekedés  

‐ autóbusz, metró, villamos‐ jegyváltás 

‐ jegykezelés 

‐ járművek indulása, érkezése)                                                             

 

b.) utazás autóval  

‐ parkolás  

‐ benzinvásárlás 

‐ autójavítás 

 

c.) utazás vonattal, repülőgépen  

‐ a pályaudvaron és a repülőtéren 

‐ jegyvásárlás 

‐ indulás, érkezés 

‐ útvonal leírása 
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d.) nyaralás, utazás külföldre 

‐ az utazási irodában 

‐ utazási formák 

‐ utazás foglalása 

‐ pénzváltás 

 

e.) szállásfoglalás  

                

6. Étkezés, étkezési szokások 

‐ étkezés otthon 

‐ étkezés étteremben 

‐ ételek, italok 

‐ főzés 

‐ receptek 

 

7. Vásárlás  

‐ divat, öltözködés 

‐ vásárlás áruházban és üzletekben 

‐ vásárlási szokások 

 

8. Szórakozás  

‐ mozi, filmek  

‐ színház 

‐ könyvek, újságok 

‐ TV műsor 

‐ zenei élet 

 

9. Egészség, egészséges életmód, betegség 

‐ egészségügyi problémák és tünetek 

‐ az orvosnál 

‐ a gyógyszertárban 

 

10. Sport  

‐ sportágak 

‐ sportesemények 

‐ helyszínek 

‐ felszerelés 

 

11. Idő, időjárás, öltözködés, divat  

‐ éghajlat 

‐ növény‐ és állatvilág 

‐ ruhák 

‐ kiegészítők 
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Kommunikációs ismeretek 

‐ társalgási kifejezések 

‐ érdeklődés kifejezése 

‐ érzelmek kifejezése 

‐ panaszkodás, bocsánatkérés 

‐ helyeslés, nem tetszés kifejezése 

‐ meghívás, meghívás elfogadása, visszautasítása 

‐ együttérzés kifejezése 

‐ tanácsadás 

‐ vélemény kifejezése  

 

Civilizációs ismeretek 

Általános ismeretek, látnivalók, hírességek, ünnepek, szokások, események 

Franciaországban és a frankofón országokban. 

 

Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok 

‐ társalgás  

‐ szituációs párbeszéd 

‐ szerepjáték 

‐ képleírás 

‐ kérdések megválaszolása adott képsorok alapján 

‐ irányított beszélgetés a partnerrel 

 

Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok 

A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó egyszerű, hétköznapi szövegekből 

információ kiszűrése: 

‐ mondatrészlet kiegészítése 

‐ igaz vagy hamis állítás 

‐ hiányos szöveg kiegészítése  

‐ feleletválasztós tesztek 

‐ hiányzó információ megadása 

‐ szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása idegen nyelven /    

   anyanyelven 
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KER B2 szint  minimális óraszám  240 + 60 OP  maximális óraszám  300 + 60 OP 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER B2 szint moduljaiba történő 

bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját „megfelelt” 

minősítéssel. 

 

Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt képzési program 

alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell 

teljesíteniük. 

 

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi 

szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az 

azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott 

bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

 

Továbbá a KER B2 szint első moduljába abban az esetben is be lehet 

kapcsolódni, ha a KER B1 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi 

nemzetközi / akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex B1) 

igazolja. 

 

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 présent, futur simple, imparfait és passé composé igeidők egyszerű és összetett  

   mondatban való alkalmazása 

‐ időhatározói prepozíciók különböző idejű mondatokban 

‐ a kiemelő szerkezet és a hangsúlyos személyes névmások 

‐ a vonatkozói mellékmondatokról eddig tanultak áttekintése 

‐ a dont és a duquel vonatkozó névmások használatának megkülönböztetése 

‐ főnévképzés 

‐ a melléknevek tipikus végződéseinek rendszere 

‐ igei szerkezetek 

‐ a plus‐que‐parfait képzése és használata 

‐ après avoir, après être  szerkezetek 

‐ függő állítások 

‐ a függő kérdések típusai 

‐ felszólítás és tiltás függő beszédben 

‐ igeidő egyeztetés függő beszédben múlt idejű bevezető mondat esetén 

‐ határozószók a függő mondatokban 

‐ a jelen idejű összetett feltételes módú mondat (a conditionnel présent és az  

   imparfait használata) 

‐ logikai összefüggéseket kifejező szövegösszekötő elemek 

‐ passzív mondatok 

‐ egyeztetési szabályok a passzív mondatokban 

‐ a passzív mondat cselekvőjét bevezető par és de prepozíciók 

‐ passzív mondatok módbeli segédigékkel 

‐ a múlt idejű összetett feltételes módú mondat (a conditionnel passé és a plus‐que‐ 

   parfait használata) 

‐ vegyes feltételes módú összetett mondatok 

‐ en train de szerkezet és egyéb aspektust kifejező igei szerkezetek 

‐ igei vonzatok 

‐ melléknévi vonzatok 

‐ a subjonctif présent képzése 

‐ subjonctif akarat, kérés és kívánság kifejezésére 

‐ műveltetés 

‐ a se faire faire szerkezet 

‐ névmások műveltető szerkezettel 

‐ felszólító és tiltó mondatok 

‐ a passé antérieur 

‐ a határozószók fokozása 

‐ a határozószók helye a mondatban 

‐ vonatkozó névmások prepozíciókkal 

‐ rendhagyó igék jelen idejű subjonctif alakjai 

‐ subjonctif egyszerű óhajtó mondatokban 

‐ subjonctif érzelmek kifejezésére 

‐ határozatlan névmások 

‐ a futur dans le passé képzése, használata 

‐ a futur antérieur képzése, használata 

‐ gérondif 

‐ participe présent 

‐ a gérondif és a participe présent megkülönböztetésének bevezetése 
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‐ kételkedést, bizonytalanságot kifejező főmondatot követő subjonctif 

‐ subjonctif kötőszavak után 

‐ a subjonctif és az indicatif használatára vonatkozó szabályok összevetése 

‐ ce qui, ce que összetett vonatkozó névmások 

‐ subjonctif passé képzése és használata 

‐ a passé simple képzése, felismerése 

 

 

 

 

A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ‐ bemutatkozás 

‐ életszakaszok 

‐ rokoni viszonyok 

‐ családi ünnepek részletes tárgyalása 

‐ házi munkák, családi munkamegosztás 

‐ munkamegosztás a nemek között 

‐ generációs problémák, a családtagok közötti viszonyok 

‐ társadalmi problémák 

‐ munkanélküliség 

‐ a fiatalok problémái: munkakeresés, párválasztás, önálló életvitel 

‐ magánélet, közélet 

‐ az otthon és a szűkebb környezet bemutatása 

‐ lakáskérdés 

‐ városok és vidék összehasonlítása 

‐ környezeti problémák, környezetvédelem 

‐ megújuló energiaforrások 

‐ környezetbarát otthonok 

‐ érzelmek, lelkiállapotok kifejezésének nyelvi eszközei 

‐ szabadidős tevékenységek 

‐ multimédia 

‐ mobiltelefonok 

‐ az internet előnyei, hátrányai 

‐ a közösségi médiák használata, veszélyei 

‐ öltözködés 

‐ divat, stílusirányzatok 

‐ hagyományaink, kulturális értékeink 

‐ kulturális programok 

‐ színház 

‐ mozi: filmek, műfajok 

‐ a filmkészítés lépései, szereplői 

‐ olvasás: szépirodalom, útikönyvek 

‐ a képregény műfaja 

‐ egészség, egészségmegőrzés 

‐ betegségek tünetegyüttesei, kezelése 

‐ orvosi ellátás a háziorvosnál és kórházban 

‐ vészhelyzetek 

‐ elsősegély 

‐ alternatív gyógymódok, természetgyógyászat 
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‐ táplálkozás 

‐ táplálkozási trendek 

‐ táplálkozással kapcsolatos egészségügyi problémák 

‐ vendéglátás 

‐ sportágak, sportlétesítmények 

‐ sportolás amatőr és professzionális szinten 

‐ dopping 

‐ a sport és a tolerancia eszméjének propagálása 

‐ tanulás 

‐ szakképzés 

‐ köz‐ és felsőoktatás 

‐ tantárgyak, szakmák, egyetemi karok és szakok 

‐ a nyelvtanulás jelentősége 

‐ tanulás külföldön, ösztöndíjak 

‐ egész életen át tartó tanulás 

‐ közlekedés városon kívül 

‐ utazás autóval, repülővel, vonattal: előnyök és hátrányok 

‐ nyaralás tengerparton és a hegyekben  

‐ népszerű úticélok  

‐ szállástípusok előnyei és hátrányai 

‐ utazással kapcsolatos ügyintézés 

‐ foglalkozások 

‐ munkahelyek 

‐ a fogyasztói társadalom jellemzői   

‐ hirdetések, reklámok 

‐ szolgáltatások 

‐ banki szolgáltatások 

‐ a postán 

‐ az autószerelőnél és a benzinkútnál 
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A KER B2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  ‐ személyes adatok közlése, válaszadás önmagunkról 

‐ saját maga és a család bemutatása 

‐ találkozók egyeztetése 

‐ válasz meghívásra  

‐ francia és magyar ünnepek 

‐ a család helyzete és az együttélés formái Franciaországban 

‐ generációs különbségek Franciaországban 

‐ társadalmi problémák Franciaországban 

‐ a francia munkaerőpiac 

‐ a fiatalok problémái Franciaországban 

‐ vélemény árnyalt megfogalmazása 

‐ értékítélet megfogalmazása 

‐ lakáskérdés Franciaországban 

‐ környezeti kérdések, környezetvédelem Franciaországban 

‐ szabadidő eltöltésével kapcsolatos társalgások 

‐ szabadidős tevékenységek Franciaországban 

‐ telefonálás 

‐ mobiltelefon használat Franciaországban  

‐ az internetes kommunikáció jellegzetességei a franciák körében 

‐ érzelmek kifejezése interakcióban 

‐ informális meghívás 

‐ segítség kérése 

‐ segítség felajánlása 

‐ félbeszakítás, témaváltás, folytatás interakcióban   

‐ ruhanemű, ajándék vásárlása francia üzletekben 

‐ francia divattervezők és márkák részletes áttekintése 

‐ néhány jellegzetes népi viselet Franciaország és Magyarország egyes régióiban 

‐ világörökségi helyszínek Franciaországban és Magyarországon  

‐ belépőjegy vásárlása 

‐ tanácskérés, információkérés 

‐ tájékoztatás 

‐ tetszés, nem tetszés, kétség kifejezése 

‐ a francia film 

‐ kedvenc film elmesélése 

‐ fesztiválok Franciaországban (film, képregény, zene) 

‐ francia irodalmi Nobel‐díjasok 

‐ a képregény műfajának szerepe Franciaországban   

‐ elnézéskérés 

‐ szakorvosoknál zajló párbeszédek 

‐ párbeszéd a gyógyszertárban 

‐ a francia egészségügy 

‐ sürgősségi telefonszámok Franciaországban 

‐ alternatív gyógymódok Franciaországban 

‐ a francia konyha jellegzetességei régiók szerint 

‐ francia ételek, sajtok, italok, sütemények régiók szerint 

‐ vendégségben Franciaországban 

‐ tanácsadás, tanácskérés vendéglátással kapcsolatban 

‐ találkozó lemondása 
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‐ a franciák sportolási szokásai 

‐ tipikus francia sportok szabályai 

‐ doppingügyek francia és nemzetközi sporteseményeken 

‐ doppingmegelőző intézkedések Franciaországban 

‐ emblematikus francia sportolók a tolerancia szolgálatában 

‐ a francia és a magyar iskolarendszer részletes összehasonlítása 

‐ szakképzés Franciaországban 

‐ a francia felsőoktatás jellegzetességei: intézmények és képzési formák 

‐ hallgatói mobilitás a frankofón országokban 

‐ információkérés és tájékoztatás tananyaggal kapcsolatban 

‐ információadás levélben 

‐ jelentkezés hirdetésre 

‐ a levélírás szabályai 

‐ közlekedés autóval Franciaországban: alapvető KRESZ szabályok 

‐ tipikus francia közlekedési eszközök (autómárkák, TGV) 

‐ nyaralás Franciaországban és a frankofón országokban 

‐ párbeszéd az utazási irodában 

‐ elhelyezkedési lehetőségek, munkanélküliség, karrier Franciaországban 

‐ állásinterjú 

‐ önéletrajz írása 

‐ motivációs levél írása 

‐ fogyasztói magatartás Franciaországban 

‐ hibabejelentés Franciaországban 

‐ személyes ügyintézés bankban, postán, autószerelőnél francia nyelvterületen 

‐ telefonos ügyintézés 

‐ panaszlevél 

‐ köszönőlevél   
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Modulszerkezet‐azonosító: KER B2 / 1‐6 +  KER B2 OP 1‐2 

 

B2.1. modul   

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  50 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a présent, futur simple, imparfait és passé composé igeidők egyszerű és összetett  

   mondatban való alkalmazása 

‐ időhatározói prepozíciók különböző idejű mondatokban 

‐ a kiemelő szerkezet és a hangsúlyos személyes névmások 

‐ a vonatkozói mellékmondatokról eddig tanultak áttekintése 

‐ a dont és a duquel vonatkozó névmások használatának megkülönböztetése  

‐ főnévképzés 

‐ a melléknevek tipikus végződéseinek rendszere 

‐ igei szerkezetek 

 

Témakörök és szókincs 

‐ bemutatkozás 

‐ életszakaszok 

‐ rokoni viszonyok 

‐ családi ünnepek részletes tárgyalása 

‐ házi munkák, családi munkamegosztás 

‐ munkamegosztás a nemek között 

‐ generációs problémák, családtagok közötti viszonyok 

‐ társadalmi problémák 

‐ munkanélküliség 

‐ a fiatalok problémái: munkakeresés, párválasztás, önálló életvitel 

‐ magánélet, közélet 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ személyes adatok közlése, válaszadás önmagunkról 

‐ saját maga és a család bemutatása 

‐ találkozók egyeztetése 

‐ válasz meghívásra  

‐ a családi ünnepekhez kötődő szokások Franciaországban és Magyarországon 

‐ a család helyzete és az együttélés formái Franciaországban 

‐ generációs különbségek Franciaországban 

‐ társadalmi problémák Franciaországban 

‐ a francia munkaerőpiac 

‐ a fiatalok problémái Franciaországban 

‐ vélemény árnyalt megfogalmazása 

‐ értékítélet megfogalmazása 
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B2.2. modul   

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  50 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a plus‐que‐parfait képzése és használata 

‐ après avoir, après être  szerkezetek 

‐ függő állítások 

‐ a függő kérdések típusai 

‐ felszólítás és tiltás függő beszédben 

‐ igeidő egyeztetés függő beszédben múlt idejű bevezető mondat esetén 

‐ határozószók a függő mondatokban 

‐ a jelen idejű összetett feltételes módú mondat (a conditionnel présent és az  

   imparfait használata) 

‐ logikai összefüggéseket kifejező szövegösszekötő elemek 

 

Témakörök és szókincs 

‐ az otthon és a szűkebb környezet bemutatása 

‐ lakáskérdés 

‐ városok és vidék összehasonlítása 

‐ környezeti problémák, környezetvédelem 

‐ megújuló energiaforrások 

‐ környezetbarát otthonok 

‐ érzelmek, lelkiállapotok kifejezésének nyelvi eszközei 

‐ szabadidős tevékenységek 

‐ multimédia  

‐ mobiltelefonok 

‐ az internet előnyei, hátrányai 

‐ a közösségi médiák használata, veszélyei 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ lakáskérdés Franciaországban 

‐ környezeti kérdések, környezetvédelem Franciaországban 

‐ szabadidő eltöltésével kapcsolatos társalgások 

‐ szabadidős tevékenységek Franciaországban 

‐ telefonálás 

‐ mobiltelefon használat Franciaországban 

‐ az internetes kommunikáció jellegzetességei a franciák körében 

‐ érzelmek kifejezése interakcióban 

‐ informális meghívás 

‐ segítség kérése 

‐ segtség felajánlása 

‐ félbeszakítás, témaváltás, folytatás interakcióban 
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B2.3. modul   

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  50 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ passzív mondatok 

‐ egyeztetési szabályok a passzív mondatokban 

‐ a passzív mondat cselekvőjét bevezető par és de prepozíciók 

‐ passzív mondatok módbeli segédigékkel 

‐ a múlt idejű összetett feltételes módú mondat (a conditionnel passé és a plus‐que‐  

   parfait használata) 

‐ vegyes feltételes módú összetett mondatok 

‐ en train de szerkezet és egyéb aspektust kifejező igei szerkezetek 

‐ igei vonzatok 

‐ melléknévi vonzatok 

 

Témakörök és szókincs 

‐ öltözködés 

‐ divat, stílusirányzatok 

‐ hagyományaink, kulturális értékeink 

‐ kulturális programok 

‐ színház 

‐ mozi: filmek, műfajok 

‐ a filmkészítés lépései, szereplői 

‐ olvasás: szépirodalom, útikönyvek 

‐ a képregény műfaja 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ ruhanemű, ajándék vásárlása francia üzletekben 

‐ francia divattervezők és márkák részletes áttekintése 

‐ néhány jellegzetes népi viselet Franciaország és Magyarország egyes régióiban 

‐ világörökségi helyszínek Franciaországban és Magyarországon  

‐ belépőjegy vásárlása 

‐ tanácskérés, információkérés 

‐ tájékoztatás 

‐ tetszés, nem tetszés, kétség kifejezése 

‐ a francia film 

‐ kedvenc film elmesélése 

‐ fesztiválok Franciaországban (film, képregény, zene) 

‐ francia irodalmi Nobel‐díjasok 

‐ a képregény műfajának szerepe Franciaországban 
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B2.4. modul   

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  50 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a subjonctif présent képzése 

‐ subjonctif akarat, kérés és kívánság kifejezésére 

‐ műveltetés 

‐ a se faire faire szerkezet 

‐ névmások műveltető szerkezettel 

‐ felszólító és tiltó mondatok 

‐ a passé antérieur 

‐ a határozószók fokozása 

‐ a határozószók helye a mondatban 

 

Témakörök és szókincs 

‐ egészség, egészségmegőrzés 

‐ betegségek tünetegyüttesei, kezelése 

‐ orvosi ellátás a háziorvosnál és kórházban 

‐ vészhelyzetek 

‐ elsősegély 

‐ alternatív gyógymódok, természetgyógyászat 

‐ táplálkozás 

‐ táplálkozási trendek 

‐ táplálkozással kapcsolatos egészségügyi problémák 

‐ vendéglátás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ elnézéskérés 

‐ szakorvosoknál zajló párbeszédek 

‐ párbeszéd a gyógyszertárban 

‐ a francia egészségügy 

‐ sürgősségi telefonszámok Franciaországban 

‐ alternatív gyógymódok Franciaországban 

‐ a francia konyha jellegzetességei régiók szerint 

‐ francia ételek, sajtok, italok, sütemények régiók szerint 

‐ vendégségben Franciaországban 

‐ tanácsadás, tanácskérés vendéglátással kapcsolatban 

‐ találkozó lemondása 
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B2.5. modul   

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  50 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ vonatkozó névmások prepozíciókkal 

‐ rendhagyó igék jelen idejű subjonctif alakjai 

‐ subjonctif egyszerű óhajtó mondatokban 

‐ subjonctif érzelmek kifejezésére 

‐ határozatlan névmások 

‐ a futur dans le passé képzése, használata 

‐ a futur antérieur képzése, használata 

‐ gérondif 

 

Témakörök és szókincs 

‐ sportágak, sportlétesítmények 

‐ sportolás amatőr és professzionális szinten 

‐ dopping 

‐ a sport és a tolerancia eszméjének propagálása 

‐ tanulás 

‐ szakképzés 

‐ köz‐ és felsőoktatás 

‐ tantárgyak, szakmák, egyetemi karok és szakok 

‐ a nyelvtanulás jelentősége 

‐ tanulás külföldön, ösztöndíjak 

‐ egész életen át tartó tanulás 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ a franciák sportolási szokásai 

‐ tipikus francia sportok szabályai 

‐ doppingügyek francia és nemzetközi sporteseményeken 

‐ doppingmegelőző intézkedések Franciaországban 

‐ emblematikus francia sportolók a tolerancia szolgálatában 

‐ a francia és a magyar iskolarendszer részletes összehasonlítása 

‐ szakképzés Franciaországban 

‐ a francia felsőoktatás jellegzetességei: intézmények és képzési formák 

‐ hallgatói mobilitás a frankofón országokban 

‐ információkérés és tájékoztatás tananyaggal kapcsolatban 

‐ információadás levélben 

‐ jelentkezés hirdetésre 

‐ a levélírás szabályai 
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B2.6. modul   

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  50 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a participe présent 

‐ a gérondif és a participe présent megkülönböztetésének bevezetése 

‐ kételkedést, bizonytalanságot kifejező főmondatot követő subjonctif 

‐ subjonctif kötőszavak után 

‐ a subjonctif és az indicatif használatára vonatkozó szabályok összevetése 

‐ ce qui, ce que összetett vonatkozó névmások 

‐ a subjonctif passé képzése és használata 

‐ a passé simple képzése, felismerése 

 

Témakörök és szókincs 

‐ közlekedés városon kívül 

‐ utazás autóval, repülővel, vonattal: előnyök és hátrányok 

‐ nyaralás tengerparton és a hegyekben  

‐ népszerű úticélok  

‐ szállástípusok előnyei és hátrányai 

‐ utazással kapcsolatos ügyintézés 

‐ foglalkozások 

‐ munkahelyek 

‐ a fogyasztói társadalom jellemzői 

‐ hirdetések, reklámok   

‐ szolgáltatások 

‐ banki szolgáltatások 

‐ a postán 

‐ az autószerelőnél és a benzinkútnál 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ közlekedés autóval Franciaországban: alapvető KRESZ szabályok 

‐ tipikus francia közlekedési eszközök (autómárkák, TGV) 

‐ nyaralás Franciaországban és a frankofón országokban 

‐ párbeszéd az utazási irodában 

‐ elhelyezkedési lehetőségek, munkanélküliség, karrier Franciaországban 

‐ állásinterjú 

‐ önéletrajz írása 

‐ motivációs levél írása 

‐ fogyasztói magatartás Franciaországban 

‐ hibabejelentés Franciaországban 

‐ személyes ügyintézés bankban, postán, autószerelőnél francia nyelvterületen 

‐ telefonos ügyintézés 

‐ panaszlevél 

‐ köszönőlevél 
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KER B2 OP 1  modul  KER B2 írásbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  30 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek
A B2 szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, bővítése és 
rögzítése. 
‐ igeidők: présent, futur simple, imparfait és passé composé, plus‐que‐parfait, passé  

   antérieur, futur antérieur, futur dans le passé, passé simple 

‐ igemódok:  

       ‐ jelenre és jövőre vonatkozó feltételezés a futur simple, conditionnel présent és a 

         conditionnal passé alkalmazásával, illetve vegyes feltételes módú összetett     

         mondatok 

      ‐ a subjonctif présent és passé 

      ‐ felszólító és tiltó mondatok 

‐ a vonatkozói mellékmondatok 

‐ passzív szerkezetek 

‐ műveltetés 

‐ kiemelő szerkezet 

‐ függő beszéd, igeidőegyeztetés 

‐ igenevek: gérondif és participe présent 

‐ névmások 

‐ szóképzés 

‐ prepozíciók: időhatározói prepozíciók különböző idejű mondatokban 

‐ igei és melléknévi vonzatok 

‐ aspektust kifejező igei szerkezetek 

‐ logikai összefüggéseket kifejező szövegösszekötő elemek 

‐ határozószók 

 

Olvasott szöveg értése 

Főként köznyelvi szövegek megértésére vonatkozó feladatok:                            

‐ rövid választ igénylő kérdések 

‐ mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe 

‐ igaz vagy hamis állítás 

‐ hiányos szöveg kiegészítése szókészletből 

‐ hiányos szöveg kiegészítése négy válaszlehetőségből 

‐ mondatrészek beillesztése a szövegbe 

‐ mondat transzformáció 

‐ hiányos szöveg kiegészítése szóképzéssel 

‐ feleletválasztós mondatbefejezés 

‐ szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása anyanyelven 

 

Közvetítési készség  

Köznyelvi szövegek idegen nyelvről magyarra, valamint magyar nyelvről 

idegen nyelvre történő fordítása. 

 

Íráskészség 

‐ fogalmazás – a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan elbeszélés, leírás 

‐ formális, informális levél, e‐mail ‐ a fenti témákhoz kapcsolódóan 

‐ űrlap / nyomtatvány kitöltése 

‐ esszé  

‐ olvasói levél 

‐ szöveg összefoglalása 
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KER B2 OP 2 modul  KER B2 szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 

Minimum óraszám  30 óra 

Maximum óraszám  30 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Témakörök és szókincs

A hallgatónak rendelkeznie kell az A1‐B2 szintben leírt témákhoz kapcsolódó 

lexikai ismeretekkel. 

 

1. Én és a családom 

 ‐ bemutatkozás, személyes információk 

 ‐ a család, barátok, rokonok bemutatása 

 ‐ családi ünnepek, családi tradíciók 

 

2. Az otthon és a szűkebb környezet 

‐ a ház vagy lakás leírása 

‐ a környék és a környezet leírása 

‐ a település bemutatása, ahol lakik 

‐ generációk együttélése 

 

3. A munka világa, napi tevékenység 

‐ szokásos napi tevékenység otthon és a munkahelyen 

‐ munkahely, munkakör, további tervek 

‐ pályaválasztás, állásinterjú 

 

4. A tanulás világa 

‐ a tanulással kapcsolatos napi tevékenység 

‐ iskolájával, a tantárgyakkal, tanárokkal kapcsolatos információk 

‐ iskolatípusok, vizsgák 

 

5. Kapcsolatok más emberekkel : magánélet, közélet 

‐ barátok, ismerősök, iskola‐ és munkatársak 

‐ öltözködés, divat 

 

6. Szabadidő, szórakozás, kultúra 

‐ a szabadidő eltöltése, szórakozási lehetőségek 

‐ egyéni érdeklődés, hobbik 

‐ színház, mozi, opera, koncert 

‐ tévé (műsorfajták), újság, rádió 

‐ olvasás: könyvtár, olvasmányok, kedvenc könyve 

 

7. Egészség, egészségmegőrzés, sport 

‐ testi és lelki egészség, egészséges életmód 

‐ betegség megelőzése, a betegség kezelése, betegápolás 

‐ orvosnál, gyógyszerek, gyógymódok 

‐ dohányzás, alkohol‐és drogfogyasztás 

‐ sport: sportolási lehetőségek, sportágak, tömegsport és versenysport 

 

8. Vásárlás és szolgáltatások 

‐ vásárlás : élelmiszer, ruha és háztartási cikkek vásárlása 

‐ különböző üzlettípusok, vásárlási szokások 

‐ hirdetések, reklám 

‐ szolgáltatások: posta, telefon, bank, Internet, rendőrség, autójavítás,  
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   fodrász stb.   

 

9. Utazás 

‐ utazási formák: üzleti út, tanulmányút, turistaút, egyéni és szervezett  

   utazás 

‐ utazás autóval, vonattal, hajóval és repülővel 

‐ szálláslehetőségek, kemping 

‐ utazási élmények 

 

10. Étkezés 

‐ étkezési szokások 

‐ étterem és más vendéglátóhelyek 

‐ egészséges étkezés 

‐ a magyar konyha jellegzetességei 

 

11. Közlekedés 

‐ közlekedési eszközök (tömegközlekedés, autó, kerékpár, egyéb) 

‐ nagyvárosi közlekedés 

‐ közlekedési szabályok, közlekedési morál (autóvezetők és gyalogosok,  

   járműveken utazók, motorosok, kerékpárosok) 

 

12. Kommunikáció 

‐ az idegen nyelvek szerepe és fontossága 

‐ nyelvtanulási módszerek és lehetőségek 

‐ a számítógép szerepe a mindennapokban 

‐ internet, közösségi oldalak 

‐ tömegtájékoztatás és véleményformálás (tévé, rádió, sajtó) 

‐ a kapcsolattartás egyéb eszközei (vezetékes telefon, fax, mobil, e‐mail) 

 

13. Tágabb környezetünk, a természet világa 

‐ természeti környezetünk (növények, állatok) 

‐ a környezetünket fenyegető veszélyek 

‐ környezetvédelem 

‐ időjárás: az évszakokra jellemző időjárás, aktuális időjárás 

 

Kommunikációs ismeretek 

‐ társalgási kifejezések 

‐ érdeklődés kifejezése 

‐ érzelmek, együttérzés kifejezése 

‐ panaszkodás, bocsánatkérés 

‐ helyeslés, nem tetszés kifejezése 

‐ meghívás, meghívás elfogadása, visszautasítása 

‐ tanácsadás 

‐ vélemény kifejezése  

‐ óhaj, szándék, akarat kifejezése 

‐ érvelés, érvek, ellenérvek 

‐ hezitálás 
 
Civilizációs ismeretek 
- Franciaország 
- a frankofón országok 
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Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok 
- társalgás  
- irányított beszélgetés a partnerrel előre megadott kérdések alapján 
- szerepjáték 
- szituációs párbeszéd 
‐ képleírás 
- kiselőadás – irányított elbeszélés 
- témakifejtés kérdések alapján 
 
Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok 
A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó hosszabb terjedelmű szövegekből 
információ kiszűrése: 
- mondatrészlet kiegészítése 
- igaz vagy hamis állítás 
- hiányos szöveg kiegészítése  
- feleletválasztós tesztek 
- szöveghez kapcsolódó kérdések megválaszolása idegen nyelven / anyanyelven 
- mondatok befejezése több válaszlehetőségből 
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KER C1 szint  minimális óraszám  240 + 40 OP  maximális óraszám  300 + 60 OP 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER C1 szint moduljaiba történő 

bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját „megfelelt” 

minősítéssel. 

 

Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt képzési program 

alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell 

teljesíteniük. 

 

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi 

szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az 

azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott 

bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

 

Továbbá a KER C1 szint első moduljába abban az esetben is be lehet 

kapcsolódni, ha a KER B2 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi 

nemzetközi / akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex B2) 

igazolja. 

 

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 francia fonetika szabályainak áttekintése 

‐ az indicatif és a subjonctif (présent et passé) használatának összegzése 

‐ hangsúlyos információk kifejezésének eszközei 

‐ a többes szám képzésének különleges esetei (főnevek rendhagyó többes  

   száma, családnevek, összetett szavak)  

‐ főnevek nőnemű alakjának rendhagyó képzési módjai 

‐ a jelentéskülönbségek egyes és többes számú, ill. hím‐ és nőnemű főnevek  

   esetén 

‐ a tout jelentése állandósult szókapcsolatokban 

‐ a feltételes mód használata jelen idejű valószínűség kifejezésére a  

   sajtónyelvben  

‐ a fordított szórend használata bizonyos mondat eleji kifejezések után 

‐ prefixumok, suffixumok típusai, használatuk 

‐ szóképzés, szóösszetételek, szócsaládok 

‐ rövidítések 

‐ múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek 

‐ feltétel kifejezése si nélkül 

‐ a vonatkozó névmások használatának rendszerezése 

‐ a névelők használatának összegzése 

‐ a determináns hiányának esetei 

‐ a jövő idő használata kategorikus felszólítás esetén 

‐ jelzős szerkezetek eltérő szórendje stiláris, ill. ritmikai okokból 

‐ melléknevek használata határozói értelemben  

‐ az adjectif verbal és a participe présent megkülönböztetése 

‐ pronominális igék passzív értelemben történő használata 

‐ a névmások használatának összefoglalása 

‐ gyakoribb igei szerkezetek sokszoros jelentéstartalmú igékből  

‐ a tel használatai  

‐ szórendi szabályok a közbeékelt mondatban 

‐ a style direct, a style indirect és a style indirect libre használata 

‐ futur historique 

‐ szövegszintű nyelvtani szerkezetek áttekintése 

‐ szociokulturális szintek vizsgálata szövegekben (formális / informális,  

   diáknyelvi, régies, bizalmas stb.) 

‐ stílusrétegek 

‐ anglicizmusok a francia nyelvben 

‐ állandósult szókapcsolatok y és en névmási határozószóval 

‐ az okság kifejezésének választékos eszközei  

‐ kötőszavak típusai, rendszerezése 

‐ előidejűség a múltban: a passé antérieur és a passé surcomposé 

‐ előidejűség a jövőben, függőbeszédben: a futur antérieur dans le passé 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  ‐ családi viszonyok 

‐ családi események 

‐ házasság, válás 

‐ gyermeknevelés 

‐ a serdülőkorúak problémái 

‐ generációk együttélése 

‐ népszokások 

‐ kulturális örökség 

‐ technikai vívmányok, a modern életvitel eszközei (televízió, számítógép,  

   mobiltelefon), valamint az ezekhez tartozó legfontosabb szakkifejezések 

‐ írott és elektronikus sajtó 

‐ közösségi hálók 

‐ táplálkozás 

‐ életmódok 

‐ bioélelmiszerek 

‐ a génmanipuláció előnyei és hátrányai, a génmanipulált termékek hatásai  

  az emberi szervezetre 

‐ lakóhelyek, lakásépítés 

‐ városrendezés, építészet 

‐ építészeti emlékek 

‐ a vidéki és a városi társadalom 

‐ a francia művészettörténet főbb korszakai, jellemzői 

‐ irodalom, zene‐, tánc‐ és filmművészet 

‐ postai és pénzügyi szolgáltatások, fizetési eszközök 

‐ a gazdaság és az üzleti élet legfontosabb fogalmai 

‐ a gazdaság szektorai 

‐ adókérdések 

‐ a munka világa 

‐ a munkanélküliség és annak szociális, gazdasági hatásai 

‐ a globalizáció és hatásai a mindennapjainkra 

‐ környezeti problémák 

‐ zöldmozgalmak 

‐ a Föld kimerülő energiaforrásai, megújuló energiaforrások, nukleáris  

   energia  

‐ az oktatási rendszer 

‐ köz‐ és felsőoktatás, szakképzés 

‐ életen át tartó tanulás 

‐ nyelvi tabuk, udvariassági normák, nyelvi regiszterek 

‐ társadalmi problémák 

‐ a másság megítélése 

‐ tolerancia 

‐ esélyegyenlőség 

‐ a nők helyzete a 21. században 

‐ értékváltás, értékválasztás, etikai kérdések 
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A KER C1 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  ‐ szóbeli beszámoló, interjúkészítés 

‐ érvelés, álláspont bemutatása és részletes kifejtése 

‐ részvétel vitában 

‐ beszélgetős műsorok követése, riportok megértése 

‐ a szövegek rejtett értelmének a megértése 

‐ a családi eseményekhez kapcsolódó szokások Franciaországban 

‐ francia népszokások, regionális jellegzetességek  

‐ telekommunikáció a frankofón országokban 

‐ frankofón sajtóorgánumok 

‐ frankofón rádiós és televíziós csatornák 

‐ összetett téma strukturált előadása 

‐ beszámolók készítése komplex témáról 

‐ pozitív, negatív és kritikus álláspont megfogalmazásának nyelvi eszközei   

  írásban és szóban 

‐ a frankofón országok gasztronómiája 

‐ az életmód tendenciái a frankofón országokban 

‐ a biotermékek helye a francia gazdaságban 

‐ lakáskérdés a frankofón országokban 

‐ a francia város és vidék különbségei 

‐ francia építészeti remekművek 

‐ kulturális emlékezethelyek Franciaországban 

‐ a francia festészet, irodalom, zene‐,  tánc‐, filmművészet kiemelkedő  

  alakjai és művei 

‐ gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 

‐ más személyek állításainak, kérdéseinek, kéréseinek és utasításainak  

  közvetítése jelen és múlt idejű mondatokban 

‐ komplex szövegek írása és megértése 

‐ személyes és üzleti levelek  

‐ a francia gazdaság jellemzői 

‐ munkavállalói és munkáltatói jogok és kötelességek, jövedelemviszonyok  

   Franciaországban 

‐ társadalmi és gazdasági problémák Franciaországban: munkanélküliség 

‐ a méltányos kereskedelem Franciaországban 

‐ környezettudatosság az egyén és a közösség szintjén a frankofón  

   országokban 

‐ környezetvédő egyesületek és pártok Franciaországban 

‐ Franciaország energiaforrásai, a megújuló energia és az atomenergia    

  szerepe az energiatermelésben 

‐ nyelvváltozatok felismerése, alkalmazása 

‐ prezentáció készítése általános témában 

‐ szövegalkotás szociokulturális és stiláris jellemzők alapján 

‐ a frankofón országok oktatáspolitikája 

‐ hallgatói és munkavállalói mobilitás 

‐ a modern francia társadalom jellemzői 

‐ napjaink társadalmi problémái Franciaországban  

‐ a “szabadság, egyenlőség, testvériség” eszméi és azok megvalósulása  

   Franciaországban 

‐ feminista mozgalmak Franciaországban 
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Modulszerkezet‐azonosító: KER C1 / 1‐4 + KER C1 OP 1 

 

C1.1. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  75 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a francia fonetika szabályainak áttekintése 

‐ az indicatif és a subjonctif (présent et passé) használatának összegzése 

‐ hangsúlyos információk kifejezésének eszközei 

‐ a többes szám képzésének különleges esetei (főnevek rendhagyó többes  

   száma, családnevek, összetett szavak)  

‐ főnevek nőnemű alakjának rendhagyó képzési módjai 

‐ a jelentéskülönbségek egyes és többes számú, ill. hím‐ és nőnemű főnevek  

   esetén 

‐ a tout jelentése állandósult szókapcsolatokban 

‐ a feltételes mód használata jelen idejű valószínűség kifejezésére a  

   sajtónyelvben  

‐ a fordított szórend használata bizonyos mondat eleji kifejezések után 

 

Témakörök és szókincs 

‐ családi viszonyok 

‐ családi események 

‐ házasság, válás 

‐ gyermeknevelés 

‐ a serdülőkorúak problémái 

‐ generációk együttélése 

‐ népszokások 

‐ kulturális örökség 

‐ technikai vívmányok, a modern életvitel eszközei (televízió, számítógép,  

   mobiltelefon), valamint az ezekhez tartozó legfontosabb szakkifejezések 

‐ írott és elektronikus sajtó 

‐ közösségi hálók 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ szóbeli beszámoló, interjúkészítés 

‐ érvelés, álláspont bemutatása és részletes kifejtése 

‐ részvétel vitában 

‐ beszélgetős műsorok követése, riportok megértése 

‐ a szövegek rejtett értelmének a megértése 

‐ a családi eseményekhez kapcsolódó szokások Franciaországban 

‐ francia népszokások 

‐ francia regionális jellegzetességek  

‐ telekommunikáció a frankofón országokban 

‐ frankofón sajtóorgánumok 

‐ frankofón rádiós és televíziós csatornák 
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C1.2. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  75 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ prefixumok, suffixumok típusai, használatuk 

‐ szóképzés, szóösszetételek, szócsaládok 

‐ rövidítések 

‐ múlt idejű főnévi igeneves szerkezetek 

‐ feltétel kifejezése si nélkül 

‐ a vonatkozó névmások használatának rendszerezése 

‐ a névelők használatának összegzése 

‐ a determináns hiányának esetei 

‐ a jövő idő használata kategorikus felszólítás esetén 

 

Témakörök és szókincs 

‐ táplálkozás 

‐ életmódok 

‐ bioélelmiszerek 

‐ a génmanipuláció előnyei és hátrányai, a génmanipulált termékek hatásai  

  az emberi szervezetre 

‐ lakóhelyek, lakásépítés 

‐ városrendezés, építészet 

‐ építészeti emlékek 

‐ a vidéki és a városi társadalom 

‐ a francia művészettörténet főbb korszakai, jellemzői 

‐ irodalom, zene‐, tánc‐ és filmművészet 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ összetett téma strukturált előadása 

‐ beszámolók készítése komplex témáról 

‐ pozitív, negatív és kritikus álláspont megfogalmazásának nyelvi eszközei  

   írásban és szóban 

‐ a frankofón országok gasztronómiája 

‐ az életmód tendenciái a frankofón országokban 

‐ a biotermékek helye a francia gazdaságban 

‐ lakáskérdés a frankofón országokban 

‐ a francia város és vidék különbségei 

‐ francia építészeti remekművek 

‐ kulturális emlékezethelyek Franciaországban 

‐ a francia festészet, irodalom, zene‐,  tánc‐, filmművészet kiemelkedő  

   alakjai és művei 
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C1.3. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  75 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ jelzős szerkezetek eltérő szórendje stiláris, ill. ritmikai okokból 

‐ melléknevek használata határozói értelemben  

‐ az adjectif verbal és a participe présent megkülönböztetése 

‐ pronominális igék passzív értelemben történő használata 

‐ a névmások használatának összefoglalása 

‐ gyakoribb igei szerkezetek sokszoros jelentéstartalmú igékből  

‐ a tel használatai  

‐ szórendi szabályok a közbeékelt mondatban 

‐ a style direct, a style indirect és a style indirect libre használata 

‐ futur historique 

 

Témakörök és szókincs 

‐ postai és pénzügyi szolgáltatások, fizetési eszközök 

‐ a gazdaság és az üzleti élet legfontosabb fogalmai 

‐ a gazdaság szektorai 

‐ adókérdések 

‐ a munka világa 

‐ a munkanélküliség és annak szociális, gazdasági hatásai 

‐ a globalizáció és hatásai a mindennapjainkra 

‐ környezeti problémák 

‐ zöldmozgalmak 

‐ a Föld kimerülő energiaforrásai, megújuló energiaforrások, nukleáris  

   energia  

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ gondolati összefüggések felismerése és közvetítése 

‐ más személyek állításainak, kérdéseinek, kéréseinek és utasításainak  

   közvetítése jelen és múlt idejű mondatokban 

‐ komplex szövegek írása és megértése 

‐ személyes és üzleti levelek  

‐ a francia gazdaság jellemzői 

‐ munkavállalói és munkáltatói jogok és kötelességek, jövedelemviszonyok  

   Franciaországban 

‐ társadalmi és gazdasági problémák Franciaországban: munkanélküliség 

‐ a méltányos kereskedelem Franciaországban 

‐ környezettudatosság az egyén és a közösség szintjén a frankofón  

   országokban 

‐ környezetvédő egyesületek és pártok Franciaországban 

‐ Franciaország energiaforrásai, a megújuló energia és az atomenergia    

  szerepe az energiatermelésben 
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C1.4. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  75 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ szövegszintű nyelvtani szerkezetek áttekintése 

‐ szociokulturális szintek vizsgálata szövegekben (formális / informális,  

   diáknyelvi, régies, bizalmas stb.) 

‐ stílusrétegek 

‐ anglicizmusok a francia nyelvben 

‐ állandósult szókapcsolatok y és en névmási határozószóval 

‐ az okság kifejezésének választékos eszközei  

‐ kötőszavak típusai, rendszerezése 

‐ előidejűség a múltban: a passé antérieur és a passé surcomposé 

‐ előidejűség a jövőben függőbeszédben: a futur antérieur dans le passé 

 

Témakörök és szókincs 

‐ az oktatási rendszer 

‐ köz‐ és felsőoktatás, szakképzés 

‐ életen át tartó tanulás 

‐ nyelvi tabuk, udvariassági normák, nyelvi regiszterek 

‐ társadalmi problémák 

‐ a másság megítélése 

‐ tolerancia 

‐ esélyegyenlőség 

‐ a nők helyzete a 21. században 

‐ értékváltás, értékválasztás, etikai kérdések 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ nyelvváltozatok felismerése, alkalmazása 

‐ prezentáció készítése általános témában 

‐ szövegalkotás szociokulturális és stiláris jellemzők alapján 

‐ a frankofón országok oktatáspolitikája 

‐ hallgatói és munkavállalói mobilitás 

‐ a modern francia társadalom jellemzői 

‐ napjaink társadalmi problémái Franciaországban  

‐ a “szabadság, egyenlőség, testvériség” eszméi és azok megvalósulása  

   Franciaországban 

‐ feminista mozgalmak Franciaországban 
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KER C1 OP 1 modul  KER C1 írásbeli és szóbeli rendszerező és készségfejlesztő modul 

Minimum óraszám  40 óra 

Maximum óraszám  60 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 
A felsőfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, átismétlése, bővítése 
és rögzítése. 
‐ a francia fonetika szabályainak áttekintése 

‐ az igeidők és igemódok használatának összegzése hagyományos és rendhagyó   

  esetekben 

‐ igeneves szerkezetek 

‐ passzív szerkezetek 

‐ a vonatkozói, célhatározói, következményes, megengedő mellékmondatok 

‐ a feltétel kifejezésének módjai  

‐ a style direct, a style indirect és a style indirect libre használata 

‐ hangsúlyos információk kifejezésének eszközei 

‐ a névmások használatának összefoglalása 

‐ a névelők használatának összegzése 

‐ melléknevek, hatórozószók 

‐ kötőszavak típusai, rendszerezése 

‐ prefixumok, suffixumok típusai, használatuk 

‐ szóképzés, szóösszetételek, szócsaládok, rövidítések 

‐ állandósult szókapcsolatok  

‐ szociokulturális szintek, stílusrétegek 

 

Témakörök és szókincs 

‐ egyén és társadalom 

‐ lakóhely, a szűkebb és tágabb környezet 

‐ a munka és tanulás világa 

‐ étkezés 

‐ szolgáltatások 

‐ kereskedelem 

‐ egészségügy 

‐ sport 

‐ időjárás  

‐ közlekedés 

‐ szórakozás, művelődés 

‐ kommunikáció  

‐ utazás külföldre és a célnyelv országába 

‐ jog, bűncselekmények 

 

 Kommunikációs ismeretek 

‐ önálló témakifejtés 

‐ érveléssor 

‐ előadás (mondanivaló megfogalmazása, átfogalmazása) 

‐ prezentációk  

‐ projektek bemutatása 

‐ hallgatóság előtti megnyilvánulás (felmerülő kérdéssor megválaszolása) 

‐ párbeszéd és társalgás 

‐ nyilvános viták és eszmecserék 

‐ telefonbeszélgetés 



52 
 

 

Civilizációs ismeretek 

‐ a francia nyelv változatai a frankofón országokban 

‐ Franciaország és a frankofón országok társadalmi berendezkedése, politikai  

  irányzatok 

 

Beszédkészség fejlesztésére irányuló feladattípusok: 

‐ társalgás  

‐ szerepjáték 

‐ képleírás 

‐ prezentáció (adott téma, illetve kiadott anyag alapján) 

 

Hallás utáni értés fejlesztésére irányuló feladattípusok: 

A fenti témák bármelyikéhez kapcsolódó hosszabb terjedelmű, autentikus 

szövegekből információ kiszűrése: 

‐ mondatrészlet kiegészítése 

‐ igaz vagy hamis állítás 

‐ hiányos szöveg kiegészítése  

‐ feleletválasztós tesztek 

‐ hallott szöveg összefoglalása 

       

Olvasott szöveg értése 

Főként köznyelven a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódó szövegek 

megértésére vonatkozó feladatok (általános témájú szövegek, szépirodalmi 

szövegek):                                                                                   

‐ mondatrészlet visszahelyezése a szövegbe 

‐ hiányos szöveg kiegészítése szókészletből 

‐ hiányos szöveg kiegészítése négy válaszlehetőségből 

‐ mondatrészek beillesztése a szövegbe 

‐ hibajavítás 

‐ szóképzés 

‐ igaz vagy hamis állítás 

 

Közvetítési készség 

A fenti témák valamelyikéhez kapcsolódó szövegek idegen nyelvről 

magyarra, valamint magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordítása. 

 

Íráskészség 

‐ fogalmazás – a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan elbeszélés, leírás,   

  témakifejtés, véleménykifejtés  

‐ formális, informális levél ‐ a fenti témák valamelyikéhez kapcsolódóan 

‐ esszé  

‐ kritika 
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KER C2 szint  minimális óraszám  180  maximális óraszám  270 

A szinten a képzés 

megkezdéséhez 

szükséges bemeneti 

kompetenciák 

A képzésben már résztvevőnek a KER C2 szint moduljaiba történő 

bekapcsolódáshoz teljesítenie kell az előző modul záróvizsgáját „megfelelt” 

minősítéssel. 

 

Azok, akik nem ezen programkövetelmény szerint megírt képzési program 

alapján szerezték előzetes nyelvi ismereteiket, a képző intézmény által a 

kiválasztott modulhoz használt bemeneti szintfelmérő feladatsort kell 

teljesíteniük. 

 

A képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi 

szintjét más képző intézmény által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az 

azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott 

bekapcsolódási szintet megelőző moduljának teljesítéséről szóló 

tanúsítvánnyal igazolja. 

 

Továbbá a KER C2 szint első moduljába abban az esetben is be lehet 

kapcsolódni, ha a KER C1 szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi 

nemzetközi / akkreditált nyelvvizsga bizonyítvánnyal (komplex C1) 

igazolja. 

 

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 mesterfokú szintnek megfelelő nyelvtani szabályok áttekintése, 

elmélyítése, finomítása. 

‐ a névelők és a főnevek átfogó ismétlése 

‐ a számnevek helyesírási szabályainak áttekintése 

‐ a melléknevekről és a határozókról tanultak átismétlése 

‐ a jelzős szerkezetek átfogó ismétlése 

‐ a determinánsok használatának esetei 

‐ a névmások rendszerének áttekintése 

‐ az igeidők és az aspektust kifejező igei szerkezetek átfogó ismétlése 

‐ az egyeztetési szabályok áttekintése 

‐ a feltétel kifejezésének módjai 

‐ a kötőmód használata 

‐ a kompletív mellékmondatok áttekintése 

‐ a függő beszéd ismétlése 

‐ a vonatkozó mellékmondatokról tanultak rendszerezése 

‐ a határozói mellékmondatok átismétlése 

‐ az igeneves állítmányú mellékmondatok áttekintése 

‐ szenvedő szerkezet átfogó ismétlése 

‐ mondattani eljárások 

‐ a nyomatékosítás eszközei 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Témakörök és szókincs 

  Valamennyi társalgási téma szókincsének, kifejezéskészletének ismerete, 

árnyalt használata akár elvont témákban is. 

‐ különböző politikai berendezkedések és azok hatásai a mindennapi  

  gazdasági és szellemi életre 

‐ közigazgatási egységek 

‐ a gazdagság – szegénység kérdései 

‐ a hajléktalanná válás társadalmi és egyéni kérdései 

‐ az igazságszolgáltatás szervei és szereplői 

‐ bűnüldözés 

‐ büntetés‐végrehajtás 

‐ az egyház és a civil szervezetek 

‐ a nemzetközi segélyezés kérdései 

‐ a legfontosabb tudományos fejlesztések, találmányok és a társadalmi  

   fejlődés kapcsolata 

‐ a természettudomány fejlődése: a kutatások határai fizikai és etikai  

   értelemben 

‐ az orvostudomány fejlődése 

‐ az eutanázia problematikája 

‐ a műsorközlő médiák ellenőrzöttségének és függetlenségének kérdése 

‐ kommunikáció digitális világunkban: okos tévé, okos telefon, táblagépek 

‐ környezettudatosság, környezettudatos nevelés 

‐ az iparosodás és a környezetszennyezés kapcsolata 

‐ a turizmus negatív hatásai az adott környezetre 

‐ környezeti károk és a hétköznapi közember felelőssége 

‐ családmodellek a 21. században 

‐ az együttélés jogi aspektusai 

‐ azonos neműek házassága 

‐ örökbefogadás 

‐ az időskorúak helyzete a társadalomban 

‐ hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek 

‐ a társadalmi különbözőségek okai 

‐ a másság meghatározása, tolerancia 

‐ a modernkori népvándorlás és annak a társadalomra gyakorolt hatása 

‐ az Európai Unió szerkezete, intézményei, elvei, céljai 
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A KER C2 szint 

tartalmi 

követelményei 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

  ‐ a sűrítés, tömörítés eszközei 

‐ a beszélői szándék nyelvi megnyilvánulásai 

‐ a nem verbális kommunikáció eszközei 

‐ Franciaország történelmének legfontosabb eseményei, szereplői 

‐ a francia politikai berendezkedés jellemzői, hagyományai 

‐ a francia közigazgatási rendszer felépítése 

‐ társadalmi egyenlőtlenségek Franciaországban 

‐ az igazságszolgáltatás szervei, szereplői Franciaországban 

‐ vallási kérdések Franciaországban 

‐ civil szervezetek és önkéntesség Franciaországban 

‐ francia szólások és közmondások 

‐ francia metaforák, szimbólumok értelmezése 

‐ rejtett, vagy átvitt értelmű szövegek értelmezése 

‐ francia találmányok, tudományos felfedezések 

‐ a mai francia egészségügy helyzete 

‐ az eutanázia kérdése Franciaországban 

‐ a média szerepe a francia közvélemény formálásában 

‐ sajtószabadság Franciaországban 

‐ környezettudatosság Franciaországban  

‐ a környezetszennyezés és a turizmus negatív hatásai Franciaországban 

‐ nyelvi regiszterek 

‐ az elektronikus kommunikáció nyelvei a frankofón országokban 

‐ írásbeliség és szóbeliség 

‐ a nyelvi humor kifejezésmódjai 

‐ a nyomatékosítás és a kiemelés eszközei 

‐ családmodellek Franciaországban 

‐ az együttélési szerződés (PACS) Franciaországban 

‐ a melegházasság intézménye Franciaországban 

‐ az időskorúak helyzete Franciaországban 

‐ a francia régiók közötti fejlettségi különbségek 

‐ a kisebbségek helyzete a mai Franciaországban 

‐ bevándorláspolitika a mai Franciaországban  

‐ Franciaország szerepe az Európai Unióban és a világban 

‐ a frankofónia definíciója, aktuális helyzete 

‐ a francia‐magyar kapcsolatok története és jelenlegi helyzete 
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Modulszerkezet‐azonosító: KER C2 / 1‐3 

 

C2.1. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  90 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a névelők és a főnevek átfogó ismétlése 

‐ a számnevek helyesírási szabályainak áttekintése 

‐ a melléknevekről és a határozókról tanultak átismétlése 

‐ a jelzős szerkezetek átfogó ismétlése 

‐ a determinánsok használatának esetei 

‐ a névmások rendszerének áttekintése 

 

Témakörök és szókincs 

‐ különböző politikai berendezkedések és azok hatásai a mindennapi  

  gazdasági és szellemi életre 

‐ közigazgatási egységek 

‐ a gazdagság – szegénység kérdései 

‐ a hajléktalanná válás társadalmi és egyéni kérdései 

‐ az igazságszolgáltatás szervei és szereplői 

‐ bűnüldözés 

‐ büntetés‐végrehajtás 

‐ az egyház és a civil szervezetek 

‐ a nemzetközi segélyezés kérdései 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ a sűrítés, tömörítés eszközei 

‐ a beszélői szándék nyelvi megnyilvánulásai 

‐ a nem verbális kommunikáció eszközei 

‐ Franciaország történelmének legfontosabb eseményei, szereplői 

‐ a francia politikai berendezkedés jellemzői, hagyományai 

‐ a francia közigazgatási rendszer felépítése 

‐ társadalmi egyenlőtlenségek Franciaországban 

‐ az igazságszolgáltatás szervei, szereplői Franciaországban 

‐ vallási kérdések Franciaországban 

‐ civil szervezetek és önkéntesség Franciaországban 
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C2.2. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  90 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ az igeidők és az aspektust kifejező igei szerkezetek átfogó ismétlése 

‐ az egyeztetési szabályok áttekintése 

‐ a feltétel kifejezésének módjai 

‐ a kötőmód használata 

‐ a kompletív mellékmondatok áttekintése 

‐ a függő beszéd ismétlése 

 

Témakörök és szókincs 

‐ a legfontosabb tudományos fejlesztések, találmányok és a társadalmi  

   fejlődés kapcsolata 

‐ a természettudomány fejlődése: a kutatások határai fizikai és etikai  

   értelemben 

‐ az orvostudomány fejlődése 

‐ az eutanázia problematikája 

‐ a műsorközlő médiák ellenőrzöttségének és függetlenségének kérdése 

‐ kommunikáció digitális világunkban: okos tévé, okos telefon, táblagépek 

‐ környezettudatosság, környezettudatos nevelés 

‐ az iparosodás és a környezetszennyezés kapcsolata 

‐ a turizmus negatív hatásai az adott környezetre 

‐ környezeti károk és a hétköznapi közember felelőssége 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ francia szólások és közmondások 

‐ francia metaforák, szimbólumok értelmezése 

‐ rejtett, vagy átvitt értelmű szövegek értelmezése 

‐ francia találmányok, tudományos felfedezések 

‐ a mai francia egészségügy helyzete 

‐ az eutanázia kérdése Franciaországban 

‐ a média szerepe a francia közvélemény formálásában 

‐ sajtószabadság Franciaországban 

‐ környezettudatosság Franciaországban  

‐ a környezetszennyezés és a turizmus negatív hatásai Franciaországban 
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C2.3. modul   

Minimum óraszám  60 óra 

Maximum óraszám  90 óra 

Tartalmi 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek

‐ a vonatkozó mellékmondatokról tanultak rendszerezése 

‐ a határozói mellékmondatok átismétlése 

‐ az igeneves állítmányú mellékmondatok áttekintése 

‐ szenvedő szerkezet átfogó ismétlése 

‐ mondattani eljárások 

‐ a nyomatékosítás eszközei 

 

Témakörök és szókincs 

‐ családmodellek a 21. században 

‐ az együttélés jogi aspektusai 

‐ azonos neműek házassága 

‐ örökbefogadás 

‐ az időskorúak helyzete a társadalomban 

‐ hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek 

‐ a társadalmi különbözőségek okai 

‐ a másság meghatározása, tolerancia 

‐ a modernkori népvándorlás és annak a társadalomra gyakorolt hatása 

‐ az Európai Unió szerkezete, intézményei, elvei, céljai 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek 

‐ nyelvi regiszterek 

‐ az elektronikus kommunikáció nyelvei a frankofón országokban 

‐ írásbeliség és szóbeliség 

‐ a nyelvi humor kifejezésmódjai 

‐ a nyomatékosítás és a kiemelés eszközei 

‐ családmodellek Franciaországban 

‐ az együttélési szerződés (PACS) Franciaországban 

‐ a melegházasság intézménye Franciaországban 

‐ az időskorúak helyzete Franciaországban 

‐ a francia régiók közötti fejlettségi különbségek 

‐ a kisebbségek helyzete a mai Franciaországban 

‐ bevándorláspolitika a mai Franciaországban  

‐ Franciaország szerepe az Európai Unióban és a világban 

‐ a frankofónia definíciója, aktuális helyzete 

‐ a francia‐magyar kapcsolatok története és jelenlegi helyzete 

 

 


