
 
TÉMAKÖRÖK  

B1 (alapfok)  

A kötet len beszélgetés, a szerepjáték, a szógy j tés témakörei:

 

1. Szem élyi adatok, je llem z k

 

(a családi élet , születési hely, születési 
id , életkor, nem, családi állapot , állampolgárság) ;

 

2. Lakás (a lakás faj tája és jellemzése, helyiségek, berendezés, 
háztartás, házimunka); 

3. Környezet (ország, város, lakóhely, id járás) ;

 

4. Utazás és közlekedés ( tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, 
tömegközlekedés, szállás); 

5. Étkezés (étkezések, élelm iszerek, ételek, italok megnevezése, 
étterem); 

6. Bevásárlás, használat i cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhanem k, 
háztartási cikkek); 

7. Szolgáltatások (posta, távirat, telefon, kölcsönzés); 
8. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely); 
9. I skola, képzés (általános iskolai, középiskolai és fels oktatási 

képzés, végzettség, tantárgyak); 
10. Szabadid , szórakozás (szabadid s tevékenységek, érdekl dési kör, 

mozi, színház, sport, rádió/televízió).  

B2 (középfok)  

A kötet len beszélgetés, a szerepjáték, a szógy j tés témakörei:

 

1. Szem élyi adatok, je llem z k

 

(a családi élet , születési hely, születési 
id , életkor, nem, családi állapot , állampolgárság, származás, 
érdekl dés, ünnepek, barátság, emberek küls és bels jellemzése) ;

 

2. Lakás (a lakás faj tája és jellemzése, helyiségek, berendezés, 
szálláslehet ségek) ;

 

3. Háztartás, házimunka 
4. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegységek, növények, állatok, 

éghaj lat , id járás, környezetvédelem); 
5. Utazás és közlekedés ( tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, 

tömegközlekedés, egyéni közlekedés, külföldi út , külföldi úthoz 
szükséges dokumentumok); 

6. Utazás külföldre (készül dés, út i dokumentumok, határát lépés, 
repül tér, szállás) ;

 

7. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem, 
kávéház); 

8. Bevásárlás, használat i cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési 
módok, ruhanem k, dohányáruk, háztartási cikkek, gyógyszertár, 
íróeszközök); 

9. Szolgáltatások (posta, távirat , telefon, bank, rend rség, orvosi 
ügyelet, autósegély-szolgálat, benzinkút, kölcsönzés, fodrász); 

10. Munka, foglalkozás ( foglakozás, munkahely, munkafeltételek, 
bérezés); 

11. I skola, képzés (általános iskolai, középiskolai és fels oktatási 
képzés, végzettség, tantárgyak, vizsgák, diplomák, elhelyezkedés); 



 
12. Szabadid , szórakozás (szabadid s tevékenységek, érdekl dési kör, 

rendezvények látogatása, mozi, színház, képz m vészet , sport , 
rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek); 

13. Egészség, higiénia ( testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, 
biztosítás); 

14. Nyelvtanulás (önmaga megértetése, nyelvismeret); 
15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális közéleti események).   

C1 ( fels fok)

  

A kötet len beszélgetés, a szerepjáték, a szógy j tés témakörei:

 

1. Szem élyi adatok, je llem z k

 

(állampolgárság, származás, 
érdekl dés, ünnepek, barátság, emberek küls és bels jellem zése, 
emberek közöt t i v iszonyok, kapcsolatok, házasság, válás, családi 
események); 

2. Lakás ( lakáshoz jutás lehet ségei, esélyei, ingat lanközvet ítés, 
építkezés, állami támogatások); 

3. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegységek, növények, állatok, 
éghaj lat , id járás); 

4. Környezetvédelem (környezet i ártalmak, természet i kataszt rófák, 
üvegházhatás, globális felmelegedés); 

5. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés, tömegközlekedés, 
egyéni közlekedés, társas utak, külföldi út , külföldi úthoz szükséges 
dokumentumok, határátlépés); 

6. Étkezés (nemzeti ételek, receptek, reform konyha); 
7. Bevásárlás, használat i cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési 

módok, banki m veletek, kölcsönfelvétel, hitelkártya használata); 
8. Szolgáltatások (posta, távirat , telefon, bank, rend rség, orvosi 

ügyelet, autósegély-szolgálat, benzinkút, fodrászat); 
9. Munka, foglalkozás ( foglakozás, munkahely, munkafeltételek, 

bérezés, munkanélküliség, átképz tanfolyamok) ;

 

10. I skola, képzés (általános iskolai, középiskolai és fels oktatási 
képzés, végzet tség, tantárgyak, vizsgák, diplomák, a hazai és 
célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása); 

11. Szabadid , szórakozás (szabadid s tevékenységek, érdekl dési kör, 
rendezvények látogatása, mozi, színház, képz m vészet , sport , 
rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek); 

12. Egészség, higiénia ( testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, 
biztosítás); 

13. Nyelvtudás (nyelvismeret , kétnyelv ség, kisebbségi kérdések) ;

 

14. Társadalm i, gazdasági problém ák (marginalizálódot t em berek, 
er szak, terror izmus); 

15. Aktuális hétköznapi tém ák (aktuális események: gazdaság, társa-
dalom, politika).     


