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Az Euroexam vizsgák… 

 

• …a kommunikáció, az információ közvetítés hatékony-

ságát mérik, életszerű feladatokkal. 

• …sokféle készséget mérnek sok feladattal megbízhatóan. 

„képes rá” 



1. vizsgarész: Reading (3 feladat) 

 

Nem kell minden szót megérteni a feladat sikeres végrehajtásához! 

A helyes megközelítés a Reading 1., 2. és a Listening vizsgarészek 1., 2. feladatához 

(a B2-es vizsga 1/3-ához)! 

Vizsgafeladat (B2): 

You are planning a holiday abroad and looking for a good hotel to stay 

at. You have read four reviews on the net from visitors who have written 

about 4 different hotels. Which hotel does each of the 7 short 

descriptions refer to? 

Statement 1; Statement 2 etc. 



1. vizsgarész: Reading (3 feladat) 

B2 

B2 

B2 

B2 

C1 

C1 

C1 

C1 

Nem kell minden szót megérteni a feladat sikeres végrehajtásához! 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. ______________________ 

6. ______________________ 

7. ______________________ 

B2 



Átfedések a Reading és Listening (3. vizsgarész) közt 

Nem kell minden szót megérteni a feladat sikeres végrehajtásához! 

Reading 1: Paragraph Headings 

Listening 1: Short Conversations 

Reading 2: Scan reading 

Listening 2: Making Notes 

Reading 3: Multiple-Choice Reading 

Listening 3: Radio Programme 

Első 

a  

szöveg! 



Senki sem születik nyomtatott szótárral a kezében… 

Klikk a képekre! 

 Minden vizsgarészben használhatsz nyomtatott 

szótárt. 

 Reading / Writing: korlátlan szótárhasználat  

 Légy gyors, pontos kereső az 5 játékos 

szótárhasználati gyakorlattal!  

http://www.euroexam.org/szotarral-a-nyelvvizsgan/szotarral-egyszerubb-a-nyelvvizsga
http://www.euroexam.org/szotarral-a-nyelvvizsgan/szotarhasznalati-gyakorlatok


Olvasás- és hallásértés fejlesztése… 

…hír- és bulvárportálokkal!!! 

Klikk  

a logókra! 

https://www.buzzfeed.com/?utm_term=.qj490W1Pv.jj7loLAYm
https://www.yahoo.com/news/
http://www.bbc.com/
https://www.zergnet.com/
https://www.enewsdispatch.com/
https://www.newsinlevels.com/
https://www.theguardian.com/international


Listening felkészülés és gyakorlás… 

Klikk a képekre! 

…hír- és bulvárportálokkal!!! 

videos 

http://www.bbc.com/
https://www.videosinlevels.com/?utm_source=NiLMenu
http://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines
https://www.newsinlevels.com/


Listening felkészülés audiókkal 

Klikk a képre! 
Close your eyes… to make videos into audios. 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english


Listening:    és hallásértés tippek 

Klikk a képekre! 

YouTube videók: 

Introduction to:  
e.g. Boulder Climbing 

Hallásértés:  

felkészülési tippek 

http://www.youtube.com/watch?v=knfnOs48yuc&feature=player_embedded
http://www.euroexam.org/felkeszulok/tanulasi-es-vizsgatippek/hallasertes-tippek


Vizsgacentrikus gyakorlás, készségfejlesztés 

Valós olvasási készségek: 

 lényeg, fő üzenet összefoglalása 

 kulcsszavak beazonosítása 

 

 



2. vizsgarész: Writing 

5 

2 

perc 60 

szöveg 

szövegtípus 

150 szó 



1. Writing feladat: ügyintéző email 

Az elérni kívánt cél, szándék szerint: 

 panasz [complaint] 

 ajánlás [recommendation/reference]  

 jelentkezés [application]  

 érdeklődés [enquiry] 

Task 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

promise 

REALITY 

 
 
 

expectations 

OFFER 

 
 
 

information 

INQUIRY 

R 
R 
R 

R 
R 
R 

R 
R 
R 



Az ügyintéző email szerkezete 

1. rész: Az ügyintézés indítása 

szándék rövid, egyértelmű közlése (bemutatkozás) 

2. rész: Az ügyintézés indoklása 

indoklás, magyarázat, részletezés 

3. rész: Az ügyintézés lezárása 

köszönet, remény kifejezése, ígéret, javaslat, megoldás, 

kérés, követelés, elvárás, stb.  



Az ügyintéző email stílusa 

Hivatalos, „magázó”: 

 Formális, témához kapcsolódó szókincs 

 nincsenek rövidítések: „I’d like…” > „I would like…”; „…you 

haven’t’…”> „…you have not…” 

 tele udvariassági patronokkal: „Let me draw your attention to…” ; 

„As far as the … is concerned,…” ;  



2. Writing feladat: Érvelő szöveg (3-ból 1-et) 

Topic 1 

article (online) 

Topic 2 

review vagy online oomment 

Topic 3 

essay 

Task 1: ügyintéző levél  



Felkészülés: Íráskészség tippekkel 

Klikk a képre! 
Gyakorlati útmutatók magyarul: 

 ügyintéző email 

 újságcikk 

 esszé 

 műkritika 

 online komment 

 jelentés (report) ÚJ! 

 + 

 értékelési szempontok 

http://www.euroexam.org/iraskeszseg-tippek


Összefoglalás és linking words 

 szöveg célja, író szándéka  
+  

 olvasó / célközönség 
+ 

 logikus tagolás (koherencia) 
+ 

 kötőszavak (kohézió) 

hatékony üzenetközvetítés } 
Klikk a képre! 

Euroexam 

Blog 

http://www.euroexam.org/blog/linking-words-bol-sosem-eleg-irasban-sem


4. vizsgarész: Speaking - helyzetfüggő szóbeli készségek 

vitakészség 

érvelési készségek  

szóbeli ügyintézés 

történetmesélés 

hétköznapi csevegés: tapasztalatok, vélemények 



A Speaking vizsgarész menete 

B2 (17’) 

1. Beszélgetés 

2. Történet elmondása képek alapján 

3. Szituációk 

4. Kommunikációs feladat 

Klikk a képre! 

Beszédkészség tippek 

http://www.euroexam.org/beszedkeszseg-tippek


1.  Speaking feladat: Bemelegítő beszélgetés 2 részben 

Q & A 

 Kérdések saját tapasztalatról, véleményekről (pl. „Are you a healthy 

eater?”) 

 Válaszok: 1-2 kifejtő, összefüggő mondatban (pl. „Yes, because… / 

since… / as…” vagy „…as far as I’m concerned,…”) 

2. rész 



2. feladat: Kétperces Picture Story 

10 perces felkészülés 

jegyzetelés csak kulcsszavakkal 

szótárazás: csak ha muszáj 

kötőszavak 

cél: összefüggő történetmesélés múlt időben 

TILOS: bármilyen utalás a képekre! 

összes ige a megfelelő múlt idejű alakban 



Picture Story felkészülés az Euroexam blogjával 

Euroexam blog: 

„Oh, linking words! 

Nélkületek 

történetmesélés sincs ;)” 

Klikk a képekre! 

http://www.euroexam.org/blog/oh-linking-words-nelkuletek-egy-jo-tortenetet-sem-mondhatok-el
http://www.euroexam.org/cimkek/picture-story


3. Speaking feladat: Szituációk  Szóbeli ügyintézés 

üdvözölsz 

panaszkodsz 

elismerésed fejezed ki 

mentegetőzöl 

érdeklődsz 
megköszönsz 

engedélyt kérsz 

hárítasz 

hibáztatsz 

stb.. 
figyelmeztetsz 

bocsánatot kérsz 

sürgetsz útbaigazítást kérsz 

útbaigazítasz 
duzzogsz 

You don’t know what to do this evening. Ask the hotel receptionist if they 

have any suggestions. [I am the receptionist.] 

Klikk a képre! 

You are in a restaurant. The waiter has brought the wrong dish (you wanted fish). 

Complain about it. [I am the waiter.] 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/howto/


4. Speaking feladat: 3 perces improvizált vita 

2 fázis:  
1. Ötletelés (brainstorming): NEM csak szavakkal, hanem javaslatokkal, vitázva! 

2. Az összegyűjtött szempontok, témák egyenkénti megvitatása: „Now, let’s discuss 

them one by one. / …which one is the most important…” 

What are some issues to consider when you are choosing a language course? 

e.g. the price 

1. ……… 

2. ……… 

3. ……… 

4. ……… 

What can you do in your home to be environmentally-friendly? 

e.g. use less water 

1. ……… 

2. ……… 

3. ……… 

4. ……… 



A vitázás nyelve 

átadod a szót 

nem értesz egyet 
bizonytalanságot fejezel ki 

ötletelsz 

egyetértesz 

elfogadsz egy érvet 

felsorolsz 

kiemelsz 
közbevágsz 

stb.. 

javasolsz 
összefoglalsz bizonyosságot fejezel ki 

visszakérdezel 

véleményt kérsz 

átvezeted a témát 

Klikk a képre! 

sürgetsz 

http://www.euroexam.org/files/file/download/vizsgatippek/4_kommunikacios_feladat_vita_es_erveles_2014_10.pdf


Vedd fel magad! 



Felkészülés a 6-hetes B2-es Edzéstervvel 

Klikk a képekre! 

http://www.euroexam.org/intenziv-edzesterv


Angol B2-es ingyenes online vizsgafelkészítő tréning 

• 4 nyelvi készség 

• nyelvhelyesség 

• vizsgára hangolás 

Klikk a képre! 

tanár, „ofő” 

szintfelmérés 

feladatsorok 

4 hétre elosztva 

chat ZOOM-on 

http://elearning.euroexam.org/


Exam Simulator: az online angol próbavizsga 

Egy magánnyelvóra áráért  

Klikk a képre! 

https://euroexam.rogoserver.com/shop
http://www.euroexam.org/nyelvvizsga-szimulator


Közösségi média 

Klikk a logókra! 

naprakész 

információk 

vizsgatippek életképek 

videók, animációk 

felkészüléshez 

https://www.youtube.com/channel/UCkR7eMtQ-usvBec9gdlZuLA
http://www.facebook.com/home.php?#!/euroexam
https://www.instagram.com/euroexam_international/


Euroexam blog 

rendszeresség 

Klikk a képre! 

játszva tanulás 

készségfejlesztés 
Euroexam 

blog 


