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TUDÁSMÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES ISMERETEK
 
 
 
Kivonat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum általános NÉMET nyelvi engedélyezett 
programjából 

Német C2 1 1037 Német nyelvi képzés A1 szinttől
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E
 
A1 –es szint: a kezdők jelentkezését várjuk, ezért előzetes tudás nem szükséges. Ide jelen
kezhetnek azok is, akik már tanultak valamikor, de már elfelejtették a tanultakat, így itt
eleveníthetik a tudásukat. 
Előzetes tudásmérés nincs. 
 

ELVÁRT ISMERETEK SZINTENKÉNT,
amelyek a szintre történő belépéshez szükségesek

 
A2 – es szint: Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, és szeretnék folytatni a 
tanulást. Újra kezdők is jelentkezhetnek, ha erősíteni akarják már meglévő tudásukat. 
Előzetes tudásmérés van! 
 

Nyelvtani ismeretek: 

• személyes névmások 
• igeragozás (jelen idő, szabályos és alapvető tőhangváltós igék)
• az ige helye a mondatban (kijelentő és kérdő mondat)
• elváló igekötős igék 
• eldöntendő kérdés 
• kérdőszavak: W-Fragen
• eldöntendő kérdések válaszai: ja, nein, doch
• névelők (határozott, határozatlan, valamint a névelő elhagyása)
• többes szám 
• elöljárószók: aus, in, am, um, von…bis (hely és idő kifejezésére)
• birtokos névmás névelő funkcióban
• helyhatározók: itt, ott 
• tagadás, ’nicht’ és ’kein

• tárgyeset – Akkusativ 
• részes eset – Dativ 
• személyes névmások tárgyesete, részes esete
• módbeli segédigék: können, wollen, müssen, möchte, dürfen, sollen, mögen

• kötőszavak: und, oder, sondern, aber denn

• szóképés foglalkozások esetén
• múlt idő – Perfekt mit 
• múlt idő: Präteritum>haben, sein
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NÉMET NYELV 
TUDÁSMÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES ISMERETEK 

Kivonat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum általános NÉMET nyelvi engedélyezett 

 
t C2 1 1037 Német nyelvi képzés A1 szinttől KER C2 szintig 

A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C001 

a kezdők jelentkezését várjuk, ezért előzetes tudás nem szükséges. Ide jelen
kezhetnek azok is, akik már tanultak valamikor, de már elfelejtették a tanultakat, így itt

ELVÁRT ISMERETEK SZINTENKÉNT, 
amelyek a szintre történő belépéshez szükségesek 

 

Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, és szeretnék folytatni a 
k is jelentkezhetnek, ha erősíteni akarják már meglévő tudásukat. 

igeragozás (jelen idő, szabályos és alapvető tőhangváltós igék) 
az ige helye a mondatban (kijelentő és kérdő mondat) 

Fragen 
eldöntendő kérdések válaszai: ja, nein, doch 
névelők (határozott, határozatlan, valamint a névelő elhagyása) 

elöljárószók: aus, in, am, um, von…bis (hely és idő kifejezésére) 
s névelő funkcióban 

 
’kein’használata 

 

személyes névmások tárgyesete, részes esete 
können, wollen, müssen, möchte, dürfen, sollen, mögen

oder, sondern, aber denn(egyenes szórend) 
szóképés foglalkozások esetén 

Perfekt mit haben , sein 
haben, sein 

 

Kivonat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum általános NÉMET nyelvi engedélyezett 

a kezdők jelentkezését várjuk, ezért előzetes tudás nem szükséges. Ide jelent-
kezhetnek azok is, akik már tanultak valamikor, de már elfelejtették a tanultakat, így itt fel-

Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, és szeretnék folytatni a 
k is jelentkezhetnek, ha erősíteni akarják már meglévő tudásukat.  

können, wollen, müssen, möchte, dürfen, sollen, mögen 
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• elöljárószók idő meghatározásra

• elöljárószók: von, bei 
• a ’man’ névmás 
• felszólító mód 
• elöljárószó: mit 
• helyhatározók 
• Konjunktiv II. az udvariasság kifejezésére: würde, könnte
• a mutató névmás 
• welch- kérdések 
• sorszámnevek 

Témakörök és szókincs: 

• az ABC, betűzés 
• köszöntések, elbúcsúzás
• bemutatkozás 
• nyelvek, nemzetiségek,
• személyes adatok 
• tegeződés/magázódás 
• névjegykártyák adatai 
• telefonbeszélgetés 
• testrészek megnevezése
• hogylét kifejezése 
• család (családtagok, barátok bemutatása)
• étterem (ételek, italok megnevezése)
• mennyiségek, dátum, árak kifejezése
• számok 1-10 000 
•  bevásárlás 
• kedvenc dolgok 
• hobbi, szabadidős tevékenységek
• lakás/ház 
• színek 
• ,idő, óra, dátum 
• időjárás, évszakok, égtájak
• hétköznapi elfoglaltságok, napi rutin, házimunkák
• szabadidő, hobbi, (kedvelt és nem kedvelt tevékenységek)
• bevásárlás és étterem 
• foglalkozások 
• tanulás (tanulási szokások
• hotel (szobafoglalás, árak, szobák berendezései)
• testrészek (testrészek megnevezése, kinézet)
• hogylét kifejezése 
• tájékozódás (útbaigazítás, közlekedési eszközök megnevezése)
• a pályaudvaron 
• divat, ruházat 
• meghívás 
• ünnepek 
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elöljárószók idő meghatározásra: vor, seit, für 

 

Konjunktiv II. az udvariasság kifejezésére: würde, könnte 

köszöntések, elbúcsúzás 

nyelvek, nemzetiségek, 

 
 

testrészek megnevezése 

család (családtagok, barátok bemutatása) 
étterem (ételek, italok megnevezése) 
mennyiségek, dátum, árak kifejezése 

szabadidős tevékenységek 

időjárás, évszakok, égtájak 
hétköznapi elfoglaltságok, napi rutin, házimunkák 
szabadidő, hobbi, (kedvelt és nem kedvelt tevékenységek) 

tanulás (tanulási szokások) 
hotel (szobafoglalás, árak, szobák berendezései) 
testrészek (testrészek megnevezése, kinézet) 

tájékozódás (útbaigazítás, közlekedési eszközök megnevezése) 
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Kommunikációs és civilizációs 

• tud köszönni és elköszönni, bemutatkozni, mások bemutatkozását megérteni valamint 
megszólítani másokat 

• nagyon egyszerű, párszavas közlésekre képes
• tud magáról, családjáról nagyon egyszerű mondatokban beszélni
• képes reagálni nagyon egyszerű kérdé

hetően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvtani szerkezeteket has
nál 

• ismeri a német ábécé betűit, a napokat, a hét napjait, a hónapokat
• szavakat, illetve szócsoportokat tud összekapcsolni nag

vakkal 
• képes nagyon egyszerű közlések, adatok megértésére
• képes preferenciák, kedvelés, nem kedvelés kifejezésére
• ismeri a számokat 
• képes beszélni napi rutinjáról, időbeosztásáról és kérdéseket feltenni beszélgetőtárs

nak ezekben a témákban
• képes dolgok elfogadására és elutasítására
• üdvözlési formák 
• német nevek, becenevek
• célnyelvi országok és nemzetiségek elnevezése
• tud különböző dolgokat kérni és adni
• képes számokat, mennyiségeket, költségeket és az időt kezelni
• részt tud venni egyszerű interakcióban, de a kommunikáció teljesen a lassabb ismétlésen, 

körülíráson és módosításon múlik
• meg tud válaszolni egyszerű kéréseket, tud egyszerű állításokat kezdeményezni, illetve 

azokra reagálni 
• képes jókívánságokat kifejezni és meghívni va
• a legfontosabb családi és nemzeti ünnepek a német nyelvű országokban
• programokat tud ajánlani
• fel tud sorolni szabadidős tevékenységeket
• megérti a rövid, egyszerű útbaigazítást és tud útbaigazítást és információt kérni
• képes kifejezni a hogylétét és 
• tud tanácsot adni 
• tud időpontot egyeztetni
• tud szobát foglalni 
• tud személyes adatokat kérni vagy megadni írásos formában
• képes alapvető, rövid interakcióra bevásárlás során és étteremben
• ki tudja fejezni szándékát, akaratát 
• Németország, Ausztria, Svájc földrajzi elhelyezkedése, főbb tájai és városai
• gyakori német/osztrák ételek
• a célnyelvi országok időjárási jellemzői
• a célnyelvi országok főbb városai
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 

tud köszönni és elköszönni, bemutatkozni, mások bemutatkozását megérteni valamint 
 

nagyon egyszerű, párszavas közlésekre képes 
tud magáról, családjáról nagyon egyszerű mondatokban beszélni 
képes reagálni nagyon egyszerű kérdésekre, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, ér

tően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvtani szerkezeteket has

ismeri a német ábécé betűit, a napokat, a hét napjait, a hónapokat 
szavakat, illetve szócsoportokat tud összekapcsolni nagyon alapvető lineáris kötősz

képes nagyon egyszerű közlések, adatok megértésére 
képes preferenciák, kedvelés, nem kedvelés kifejezésére 

képes beszélni napi rutinjáról, időbeosztásáról és kérdéseket feltenni beszélgetőtárs
en a témákban 

képes dolgok elfogadására és elutasítására 

német nevek, becenevek 
célnyelvi országok és nemzetiségek elnevezése 
tud különböző dolgokat kérni és adni 
képes számokat, mennyiségeket, költségeket és az időt kezelni 

i egyszerű interakcióban, de a kommunikáció teljesen a lassabb ismétlésen, 
körülíráson és módosításon múlik 
meg tud válaszolni egyszerű kéréseket, tud egyszerű állításokat kezdeményezni, illetve 

képes jókívánságokat kifejezni és meghívni valaki 
a legfontosabb családi és nemzeti ünnepek a német nyelvű országokban
programokat tud ajánlani 
fel tud sorolni szabadidős tevékenységeket 
megérti a rövid, egyszerű útbaigazítást és tud útbaigazítást és információt kérni
képes kifejezni a hogylétét és mások hogyléte felől érdeklődni 

tud időpontot egyeztetni 

tud személyes adatokat kérni vagy megadni írásos formában 
képes alapvető, rövid interakcióra bevásárlás során és étteremben 
ki tudja fejezni szándékát, akaratát alapvető fordulatokkal 
Németország, Ausztria, Svájc földrajzi elhelyezkedése, főbb tájai és városai
gyakori német/osztrák ételek 
a célnyelvi országok időjárási jellemzői 
a célnyelvi országok főbb városai 

tud köszönni és elköszönni, bemutatkozni, mások bemutatkozását megérteni valamint 

sekre, amennyiben a beszélgetőtárs lassan, ért-
tően és világosan beszél, nagyon egyszerű szavakat és nyelvtani szerkezeteket hasz-

yon alapvető lineáris kötősza-

képes beszélni napi rutinjáról, időbeosztásáról és kérdéseket feltenni beszélgetőtársá-

i egyszerű interakcióban, de a kommunikáció teljesen a lassabb ismétlésen, 

meg tud válaszolni egyszerű kéréseket, tud egyszerű állításokat kezdeményezni, illetve 

a legfontosabb családi és nemzeti ünnepek a német nyelvű országokban 

megérti a rövid, egyszerű útbaigazítást és tud útbaigazítást és információt kérni 

Németország, Ausztria, Svájc földrajzi elhelyezkedése, főbb tájai és városai 
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B1-es szint: azok jelentkezését várjuk, akik már 
ismeretekkel, valamint az alábbiakkal. A B1
Előzetes tudásmérés van! 
 

Nyelvtani szerkezetek: 
• kötőszavak: weil, wenn, dass
• mellékmondati / ’KATI’ szórend
• múlt idő: Perfekt elváló igekötőkkel
• múlt idő: Perfekt az ’
• birtokos ’s’ használata neveknél
• névmások iránymeghatározásra: rein, raus, runter, stb.
• a ’man’ névmás tárgy. és részes esete
• változó esetet vonzó elöljárók és tipikus igék hozzá
• visszaható igék 
• vonzatos igék 
• kérdőszavak és elöljárószóból képzett névmások
• módbeli segédigék múlt ideje
• a tárgy és a részes határozó helye a mondatban (rövid alakokkal is)
• kötőszó: trotzdem, deshalb, ob
• melléknévragozás (alapfok, középfok, felsőfok)
• ’als’ és ’wie’ összehasonlítás alap
• melléknév fokozása
• ’Was für ein…?’ kérdőszó
• szóképzés – melléknevek: um
• szóképzés – főnevek: 
• helyhatározók kiegészítése
• an…vorbei, bis zu, durch, …entlang
• fordított szórend 
• elöljárószó: ohne 
• indirekt kérdések kérdőszavakkal (was, wer)
• kicsinyítő képző: -chen
• a szenvedő szerkezet: jelen idő
• a szenvedő szerkezet 
• feltételes mód: Konjunktiv II: sollte, wäre, hätte, würde, könnte 

 
Témakörök és szókincs: 

• ismerkedés emberekkel
• családfa 
• lakáskörülmények 
• utazás tömegközlekedéssel
• étkezési szokások 
• munkahely 
• vendégség 
• sport és fitness 
• betegségek (az orvosnál)
• karrier 
• ajándékozás 
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azok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek az A2-es szinthez megadott 
ismeretekkel, valamint az alábbiakkal. A B1-es szint az alapfokú nyelvvizsga szintje.

kötőszavak: weil, wenn, dass 
mellékmondati / ’KATI’ szórend 

elváló igekötőkkel 
múlt idő: Perfekt az ’-ieren’ végű igékkel 
birtokos ’s’ használata neveknél 
névmások iránymeghatározásra: rein, raus, runter, stb. 
a ’man’ névmás tárgy. és részes esete 
változó esetet vonzó elöljárók és tipikus igék hozzá 

kérdőszavak és elöljárószóból képzett névmások 
módbeli segédigék múlt ideje 
a tárgy és a részes határozó helye a mondatban (rövid alakokkal is)
kötőszó: trotzdem, deshalb, ob 
melléknévragozás (alapfok, középfok, felsőfok) 

ehasonlítás alap- és középfokon 
melléknév fokozása 
’Was für ein…?’ kérdőszó 

melléknevek: um-, -los, -bar, -ig, -isch 
főnevek: -ung 

helyhatározók kiegészítése 
an…vorbei, bis zu, durch, …entlang 

irekt kérdések kérdőszavakkal (was, wer) 
chen 

a szenvedő szerkezet: jelen idő 
a szenvedő szerkezet – Passiv körülírási formái (lassen ige, -bar képző)
feltételes mód: Konjunktiv II: sollte, wäre, hätte, würde, könnte 

ismerkedés emberekkel 

utazás tömegközlekedéssel 

betegségek (az orvosnál) 

es szinthez megadott 
es szint az alapfokú nyelvvizsga szintje. 

a tárgy és a részes határozó helye a mondatban (rövid alakokkal is) 

bar képző) 
feltételes mód: Konjunktiv II: sollte, wäre, hätte, würde, könnte  



 

Nyíregyházi 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10

• hétvége 
• tárgyak körülöttünk 
• kommunikáció 
• mobiltelefon 
• közlekedés 
• időjárási körülmények 
• utazás 
• a bankban 
• a postán 
• élethelyzetek 
• kívánságok, álmok 

 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:

• egyszerű fordulatok és mondatok sorozatával egyszerűen le tudja írni vagy be tudja 
mutatni az embereket, az élet
kedvelt dolgokat 

• ismertetni tudja családját, életkörülményeit, oktatási hátterét, jelenlegi vagy legutóbbi 
állását 

• egyszerű szavakkal leírást tud adni emberekről, helyekről, tulajdon tárgyakról
• kiszámítható, betanult tartalmú, 
• rövid, begyakorolt, alapvető előadást tud tartani ismerős témában
• közlekedési szabályok, szokások a célnyelvi országokban
• a célnyelvi országok alapvető jellemzői
• a célnyelvi országok étkezési szokásai, 
• tud olyan egyszerű és begyakorolt feladatokban kommunikálni, amelyek egyszerű és 

közvetlen információcserét igényelnek a munkával és szabadidővel kapcsolatos ism
rős és begyakorolt témákban

• meghívást, javaslatot tud
reagálni 

• el tudja mondani, hogy mit szeret és mit nem
• meg tudja beszélni, hogy mit tegyenek, hova menjenek, és egyeztetni tudja a találk

zót 
• tud egyszerű információt kérni, és megvitatni a teen
• tud mindennapi árukat és szolgáltatásokat kérni és adni
• meg tud szerezni utazással kapcsolatos egyszerű információt, tudja használni a töme

közlekedési eszközöket, buszt, vonatot, taxit; tud útbaigazítást kérni és adni, valamint 
jegyet váltani 

• rá tud kérdezni dolgokra, és végre tud hajtani 
bankban 

• le tud bonyolítani egyszerű vásárlást; meg tudja mondani, mit akar, és meg tudja kérdezni az 
áru árát 

• tud ételt rendelni 
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Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 
egyszerű fordulatok és mondatok sorozatával egyszerűen le tudja írni vagy be tudja 
mutatni az embereket, az élet- és munkakörülményeket, a napirendet, a kedvelt és nem 

ismertetni tudja családját, életkörülményeit, oktatási hátterét, jelenlegi vagy legutóbbi 

egyszerű szavakkal leírást tud adni emberekről, helyekről, tulajdon tárgyakról
kiszámítható, betanult tartalmú, nagyon rövid, begyakorolt bejelentést tud tenni
rövid, begyakorolt, alapvető előadást tud tartani ismerős témában 
közlekedési szabályok, szokások a célnyelvi országokban 
a célnyelvi országok alapvető jellemzői 
a célnyelvi országok étkezési szokásai, valamint ezen országok ételspecialitásai
tud olyan egyszerű és begyakorolt feladatokban kommunikálni, amelyek egyszerű és 
közvetlen információcserét igényelnek a munkával és szabadidővel kapcsolatos ism
rős és begyakorolt témákban 
meghívást, javaslatot tud tenni és azokra reagálni, valamint elnézést tud kérni és arra 

el tudja mondani, hogy mit szeret és mit nem 
meg tudja beszélni, hogy mit tegyenek, hova menjenek, és egyeztetni tudja a találk

tud egyszerű információt kérni, és megvitatni a teendőket 
tud mindennapi árukat és szolgáltatásokat kérni és adni 
meg tud szerezni utazással kapcsolatos egyszerű információt, tudja használni a töme
közlekedési eszközöket, buszt, vonatot, taxit; tud útbaigazítást kérni és adni, valamint 

kérdezni dolgokra, és végre tud hajtani egyszerű tranzakciókat boltban, postán és 

le tud bonyolítani egyszerű vásárlást; meg tudja mondani, mit akar, és meg tudja kérdezni az 

egyszerű fordulatok és mondatok sorozatával egyszerűen le tudja írni vagy be tudja 
napirendet, a kedvelt és nem 

ismertetni tudja családját, életkörülményeit, oktatási hátterét, jelenlegi vagy legutóbbi 

egyszerű szavakkal leírást tud adni emberekről, helyekről, tulajdon tárgyakról 
nagyon rövid, begyakorolt bejelentést tud tenni 

valamint ezen országok ételspecialitásai 
tud olyan egyszerű és begyakorolt feladatokban kommunikálni, amelyek egyszerű és 
közvetlen információcserét igényelnek a munkával és szabadidővel kapcsolatos isme-

tenni és azokra reagálni, valamint elnézést tud kérni és arra 

meg tudja beszélni, hogy mit tegyenek, hova menjenek, és egyeztetni tudja a találko-

meg tud szerezni utazással kapcsolatos egyszerű információt, tudja használni a tömeg-
közlekedési eszközöket, buszt, vonatot, taxit; tud útbaigazítást kérni és adni, valamint 

egyszerű tranzakciókat boltban, postán és 

le tud bonyolítani egyszerű vásárlást; meg tudja mondani, mit akar, és meg tudja kérdezni az 
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B2-es szint: azok jelentkezését 
megadott ismeretekkel, valamint az alábbiakkal. A B2
nyelvvizsga szintje. A felkészüléshez a törvény által megszabott 240 órából a program 
keretében 120 órát tudunk biztosítani.
Előzetes tudásmérés van! 
 

Nyelvtani ismeretek: 
• kötősző: ’als’ és ’wenn’ összehasonlítása
• múlt idők: Präteritum, Plusquamperfe
• vonatkozó névmási mellékmondat
• birtokos szerkezet 
• szenvedő szerkezet – Passiv jelen idő módbeli segédigékkel
• elöljárószók birtokos esettel: wegen, trotz
• kötőszavak: darum, deswegen, obwohl
• főnévi igeneves szerkezet ’zu+Infinitiv’ mondatok (brauchen zu, um…zu, 

an/statt…zu, ohne…zu)
• kötőszó: damit, anstatt/statt dass…
• kettős kötőszavak 
• óhajtó mondatok – Konjunktiv 
• főnévként használt melléknevek
• gyenge ragozású főnevek
• kötőszó: als ob, während, nachdem, bevor, da, falls
• jövő idő kifejezése: Futur I. (werden + Infinitiv)
• elöljárószók birtokos esettel: innerhalb és außerhalb
• kötőszavak: seit(dem), b
• elöljárószó:außer 
• melléknév fokozás közép

 
Témakörök és szókincs: 

• szórakozás 
• könyvek 
• nyelvek 
• munka 
• szolgáltatások 
• lakás 
• barátok 
• számítógép, internet 
• termékek 
• országok/kultúrák szokásai
• vásárlás/üzletek 
• politika és történelem 
• a természet 
• képesség és tudás 

 
Kommunikációs és civilizációs ismeretek:

• élményeiről részletesen be tud számolni, érzései és reakciói bemutatásával
• el tudja mondani váratlan események (pl. balesetek) részleteit

yíregyházi Szakképzési Centrum 
Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 

E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu 
http://nyiregyhaziszc.hu 

azok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek az A2-es és a B1
megadott ismeretekkel, valamint az alábbiakkal. A B2-es szint kimeneti szintje a középfokú 
nyelvvizsga szintje. A felkészüléshez a törvény által megszabott 240 órából a program 

udunk biztosítani. 

kötősző: ’als’ és ’wenn’ összehasonlítása 
múlt idők: Präteritum, Plusquamperfe 
vonatkozó névmási mellékmondat 

Passiv jelen idő módbeli segédigékkel 
öljárószók birtokos esettel: wegen, trotz 

kötőszavak: darum, deswegen, obwohl 
főnévi igeneves szerkezet ’zu+Infinitiv’ mondatok (brauchen zu, um…zu, 
an/statt…zu, ohne…zu) 
kötőszó: damit, anstatt/statt dass… 

Konjunktiv II: Irreale Wünsche 
főnévként használt melléknevek 
gyenge ragozású főnevek 
kötőszó: als ob, während, nachdem, bevor, da, falls 
jövő idő kifejezése: Futur I. (werden + Infinitiv) 
elöljárószók birtokos esettel: innerhalb és außerhalb 
kötőszavak: seit(dem), bis, indem, da 

melléknév fokozás közép- és felső fokú alakokkal 

országok/kultúrák szokásai 

 

Kommunikációs és civilizációs ismeretek: 
élményeiről részletesen be tud számolni, érzései és reakciói bemutatásával
el tudja mondani váratlan események (pl. balesetek) részleteit 

es és a B1-es szinthez 
es szint kimeneti szintje a középfokú 

nyelvvizsga szintje. A felkészüléshez a törvény által megszabott 240 órából a program 

főnévi igeneves szerkezet ’zu+Infinitiv’ mondatok (brauchen zu, um…zu, 

élményeiről részletesen be tud számolni, érzései és reakciói bemutatásával 
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• leírást tud adni álmokról, remények
• röviden meg tud indokolni és magyarázni véleményeket, terveket és cselekedeteket
• érdeklődési köréhez és szakmájához kapcsolódó, ismerős rutin és nem rutin jellegű 

témákban elég magabiztosan tud kommunikálni 
• el tudja mondani egészségügy
• tud beszélni barátairól, munkatársairól
• Németország, Ausztria és Svájc tipikus szokásai, főbb kulturális eseményei és kultur

lis szokásai  
• érdeklődni tud telefonon állással kapcsolatosan
• ki tudja fejezni véleményét, és le tud bonyolítani információcserét ismerős, az érde

lődési köréhez tartozó vagy a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban (pl. 
család, hobbi, munka, utazás és aktuális események)

• ki tud fejezni érzelmeket, és reagálni tud azokr
szomorúság, érdeklődés és közömbösség

• rövid megjegyzéseket tud fűzni más nézeteihez
• Németország turisztikai látnivalói
• Munkalehetőségek a célnyelvi országokban
• elboldogul a boltban, postán, bankban előforduló kevésbé 

pl. nem megfelelő áru visszavitele
• képes panaszt tenni 
• tud részletes instrukciókat kérni és követni
• képes részletesebb információ megszerzésére
• szövetségi tartományok és jellemzőik
• legfontosabb történelmi események a német 

 

 

 

 

Az egyes szintekre való belépés feltétele: az előzetes tudásmérés legalább 60%

teljesítése. 

 

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
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leírást tud adni álmokról, reményekről, olvasmányairól 
röviden meg tud indokolni és magyarázni véleményeket, terveket és cselekedeteket
érdeklődési köréhez és szakmájához kapcsolódó, ismerős rutin és nem rutin jellegű 
témákban elég magabiztosan tud kommunikálni  
el tudja mondani egészségügyi panaszait, ezzel kapcsolatosan képes segítséget kérni
tud beszélni barátairól, munkatársairól 
Németország, Ausztria és Svájc tipikus szokásai, főbb kulturális eseményei és kultur

érdeklődni tud telefonon állással kapcsolatosan 
zni véleményét, és le tud bonyolítani információcserét ismerős, az érde

lődési köréhez tartozó vagy a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban (pl. 
család, hobbi, munka, utazás és aktuális események) 
ki tud fejezni érzelmeket, és reagálni tud azokra, mint például meglepetés, boldogság, 
szomorúság, érdeklődés és közömbösség 
rövid megjegyzéseket tud fűzni más nézeteihez 
Németország turisztikai látnivalói 
Munkalehetőségek a célnyelvi országokban 
elboldogul a boltban, postán, bankban előforduló kevésbé begyakorolt helyzetekben, 
pl. nem megfelelő áru visszavitele 

tud részletes instrukciókat kérni és követni 
képes részletesebb információ megszerzésére 
szövetségi tartományok és jellemzőik 
legfontosabb történelmi események a német nyelvterületen 

Az egyes szintekre való belépés feltétele: az előzetes tudásmérés legalább 60%

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:
E-001291/2015. 

 

röviden meg tud indokolni és magyarázni véleményeket, terveket és cselekedeteket 
érdeklődési köréhez és szakmájához kapcsolódó, ismerős rutin és nem rutin jellegű 

i panaszait, ezzel kapcsolatosan képes segítséget kérni 

Németország, Ausztria és Svájc tipikus szokásai, főbb kulturális eseményei és kulturá-

zni véleményét, és le tud bonyolítani információcserét ismerős, az érdek-
lődési köréhez tartozó vagy a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos témákban (pl. 

a, mint például meglepetés, boldogság, 

begyakorolt helyzetekben, 

Az egyes szintekre való belépés feltétele: az előzetes tudásmérés legalább 60%-os 

felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: 


