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I. RÉSZ: HOGYAN KÉSZÜLJ FEL
A NYELVVIZSGÁRA?

Sikerbiztos tippek és trükkök,
amikkel játszva meglesz a nyelvvizsgád



A NÉGY ALAPKÉSZSÉG, AMIRE GYÚRNOD KELL

A nyelvvizsgának nem lehet féloldalasan nekifutni. Nem elég, ha jól értesz egy 
cikket, ha nem mersz megszólalni a szóbelin. Ugyanígy hiába írsz csodálatos 
baráti levelet, vagy válaszolsz tökéletesen a nyelvtani kérdésekre az írásbelin, 
ha nem hallod ki a lényeget egy beszélgetésből.

Ezek a kompetenciák egyaránt fontosak a sikeres nyelvvizsgához (és 
mindegyikre kíváncsiak is a vizsgáztatók).

Ezt a négy alapkészséget tesztelik MINDEN nyelvvizsgán:

Az általános nyelvi képzések, és a különböző nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok 
– ideális esetben – egyszerre fejlesztik a négy területet.

Most röviden összefoglaljuk neked, milyen szempontokra érdemes odafigyelned 
a felkészülésnél, és milyen technikákkal edzheted a tanfolyam mellett a négy 
alapkészséget. 

Beszédkészség

Olvasott 
szövegértés

Hallás utáni 
szövegértés

Íráskészség



1. HOGYAN FEJLESZTHETED AZ OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEDET?

A nyelvvizsgák szövegértési feladatainál azt tesztelik, hogy mennyire tudod 
beazonosítani és feldolgozni a szöveg legfontosabb tartalmi elemeit.
Ez azt jelenti, hogy nem a tökéletes, „szó szerinti” megértésre kíváncsiak a 
vizsgáztatók, - erre ott vannak az írásbeli fordítási, és/vagy nyelvtani tudást 
tesztelő feladatai-, hanem arra, hogy megérted-e a szöveg lényegét.

A szövegértési képesség ezekből az elemekből áll össze:

• a szókincs mérete;
• a nyelvtani szabályok ismerete;
• a háttérismeret aktiválhatóságának képessége, vagyis hogy mennyire tudod 

összekötni a korábbi tanulmányaid során felhalmozott tudást azzal a konkrét 
szöveggel, amit olvasol;

• a (rövidtávú) memória, amivel egy több bekezdésből álló szöveget is 
megértesz anélkül, hogy folyamatosan vissza kellene olvasnod a megelőző 
szövegrészeket;

• figyelem és koncentrációképesség, ami nélkülözhetetlen egy hosszabb szöveg 
követéséhez;

• a beszéd képessége.

„HOGYAN BEFOLYÁSOLJA AZ OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉST A BESZÉD?”

Kutatások igazolják, hogy az olvasott szöveg feldolgozását 
jelentős mértékben befolyásolja az adott nyelven való 
szóbeli kommunikáció fejlettsége is. Tudományosan 
megfogalmazva attól is függ, hogyan birkózol meg egy 
szöveggel, hogy milyen gyorsan hajtasz végre ún. 
beszédészlelési és beszédmegértési műveleteket.

Ennek a tempója pedig egyenesen arányosan 
nő a beszédrutinnal, amihez sok ezer kimondott 
mondatra van szükséged. 



Magyarul: beszélj sokat, hogy könnyen olvass!
„MIÉRT ILYEN FONTOS A MEMÓRIA?”

A rövidtávú memória a konkrét szöveg megértésében, a hosszútávú memória 
pedig a tanult nyelvtani szerkezetek és a szókincs használatában nélkülözhetetlen 
készség az olvasott szöveg megértéséhez. 

Jól működő memória nélkül, újra és újra elölről kellene kezdened a tanulást, és 
nehezen, vagy egyáltalán nem jutnának eszedbe a megfelelő szavak, kifejezések, 
miközben megpróbálod kifejezni magad.

A nehezen olvasók, szövegértési problémákkal küszködők emlékezeti problémáit 
nem csupán az alsó tagozatosok (6-10 évesek) körében, de felső tagozatosok, 
sőt középiskolások esetében is számtalan vizsgálatban igazolták.

ÍGY FEJLESZTHETED AZ OLVASOTT SZÖVEGÉRTÉSEDET
AZ ANGOL TANFOLYAM MELLETT

• Olvass, olvass, olvass. Első körben ingyenes könyveket, és kezdheted akár 
klasszikusokkal is. A  Project Gutenberg  oldalán több száz (ezer) teljesen 
ingyenesen, legálisan letölthető könyvet találsz, közöttük olyanokat, mint 
a Moby Dick, Sherlock Holmes vagy éppen a Káma Szutra.

• Az is jó megoldás, ha a szintednek megfelelő, könnyített olvasmányokat olvasol, 
amiket bármelyik nagyobb könyvesboltban be tudsz szerezni. Bármilyen 
szöveget is válassz, mindig koncentrálj a történet fő cselekményszálára. Ne 
vessz el a részletekben, fókuszálj a legfontosabb karakterekre, eseményekre, 
és a szöveg „üzenetére”. 

https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/ebooks/2701
https://www.gutenberg.org/ebooks/1661
https://www.gutenberg.org/ebooks/27827


• Fejleszd játékosan a verbális memóriádat.

Tipp: kérd meg a barátodat, anyukádat, munkatársadat, hogy írjon fel 12 szót 
egy lapra, utána olvassa fel neked, te pedig idézz vissza belőle annyit, ahányra 
emlékszel. Csináld meg hetente 2-3 alkalommal, és már rövid időn belül észlelni 
fogod a pozitív változást.

• Darabolj fel mondatokra egy rövid magyar szöveget, és keverd össze őket. 
„Pedig újra sorba utána mondatokat a rakd” :)

• Válassz ki egy hosszabb, egybefüggő angol szöveget, tagold bekezdésekre, 
a bekezdéseknek adj egy kifejező angol alcímet, majd foglald össze egy 
mondatban a lényegét.

• A gap filling (töltsd ki a megfelelő szóval a lukas mondatokat) típusú feladatok, 
a szövegértés fejlesztésén túl a szókincs fejlesztéséhez is hasznosak.

• Használd a Readlang nevű bővítményt netezés közben. Ha aktiválod a 
kiegészítőt, akkor bármelyik weboldalon rábökhetsz bármelyik angol szóra, 
a Readlang pedig automatikusan kiírja a magyar megfelelőjét, sőt el is tárolja 
neked. (Sőt, néha még át is ismételteti veled a kiválasztott szavakat, amivel 
csekkolhatod, hogy mennyire épült be az adott szó a szókincsedbe.)

• Olvass online angol újságot: kontinensek, vagy nyelvek alapján is választhatsz 
újságot az  onlinenewspapers.com  oldaláról, és már olvashatod is a híreket. 
Ha az elején tartasz a tanulásnak, akkor a Time magazin gyerekeknek szánt 
verziója kiváló választás lehet, amelyet itt érhetsz el. 

• Az egyik legjobb nyelvtanulós hírportál a News in Levels. Az oldalra minden 
szövegből három verzió kerül fel: egy teljesen kezdő, egy középhaladó 
(középfokú nyelvvizsgán ilyen szövegekkel fogsz találkozni), és az eredeti hír, 
ahogy az anyanyelvűek olvasnák. 

További angolos tippekért és trükkökért klikk ide:
www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok

http://readlang.com/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.timeforkids.com/
https://www.newsinlevels.com/
http://www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok


2. HOGYAN FEJLESZTHETED AZ ÍRÁSKÉSZSÉGEDET?

Az íráskészséged tesztelésénél általában a következő szempontokat figyelik 
árgus szemmel a vizsgáztatók:

• Feladat teljesítése
Legyen szó újságcikkről, hivatalos levélről, vagy Facebook kommentről, a 
nyelvvizsgán elvárják, hogy tökéletesen megértsd a feladatot, kövesd az 
instrukciókat, a szöveged pedig „betaláljon”, vagyis hatást gyakoroljon az 
olvasóra. 

A szövegnek tartalmaznia kell minden lényeges részletet, és a jó értékeléshez 
egy csöppnyi eredetiségre is szükséged lesz. Ez lehet egy humoros megjegyzés, 
jó észrevétel, vagy egyéni meglátás az adott témával kapcsolatban.

• Műfaj és stílus
Amikor írsz, törekedned kell arra, hogy a feladatban meghatározott műfajban, 
és a hozzá passzoló stílusban alkoss mondatokat.

Hivatalos levelet nem kezdünk „Hi” megszólítással, ahogy egy kommentben sem 
írunk 10 soros, többszörösen összetett mondatokat.

• Koherencia, kohézió (összetartozás, 
összetartó erő)

A szerkezetnek követnie kell a szöveg 
logikai gondolatsorát (vagyis ne 
csapongj össze-vissza), az információkat 
pedig koherens, vagyis egybefüggő és 
„értelmes” egységekbe kell rendezned.

Ne félj a tördeléstől, bátran kezdj új 
bekezdést minden új gondolatnak.

Ebben a szekcióban vizsgálják azt 
is, hogy az egyes bekezdéseket, 
információkat milyen kötőszavakkal, 
átvezetésekkel, mondatkezdésekkel 
kapcsolod össze. 

• Nyelvtani szerkezetek szintje/
terjedelme és helyessége 

Hűha, de komolyan hangzik, pedig 



valójában csak arról van szó, hogy figyelj oda a helyesírásra, a központozásra 
(vessző, kérdőjel stb.), és a szórendre.

A nyelvtani struktúrákhoz tartoznak a nyelvtani szerkezetek is és az igeidők is,
amit nem érdemes túlbonyolítani: a középfokú nyelvvizsgán nem azt várják
el tőled, hogy az anyanyelvi beszélők által ismert és használt szerkezeket add 
vissza.

A nyelvhelyesség mellett arra is figyelj, hogy viszonylag változatos 
mondattípusokkal fogalmazd meg a gondolataidat. Ha csak tőmondatok 
sorakoznak egymás után, akkor ne számíts túl jó értékelésekre.

Jó tanács: mindig hagyj pár percet magadnak arra, hogy átnézd, és ha kell, 
korrigáld az elkészült szövegeket.

• Szókincs szintje/ terjedelme és helyessége
Ez nem szorul különösebb magyarázatra, bár itt is igaz, hogy a kevesebb néha 
több. 

Nem kell minden általad ismert szót belegyömöszölni egy olvasói levélbe, mivel 
a vizsgán azt is tesztelik, hogy mennyire kapcsolódik az adott szóanyag a feladat 
megoldásához.

Jó tanács: használd helyesen, változatosan és odaillően a kifejezéseket, és ne 
vesztegesd az idődet fölösleges szótárazgatásra. (A szótárakat max. egy gyors 
szókincsellenőrzésre használd.)

Ez az 5 szempont általában egyenlő súlyban oszlik el az értékelésnél, vagyis itt 
is igaz, hogy a jó stílusérzék és a színes szókincs mellett ugyanannyira fontos a 
nyelvhelyesség, vagy a szöveg jó tagolása.



ÍGY FEJLESZTHETED AZ ÍRÁSKÉSZSÉGEDET AZ ANGOL TANFOLYAM MELLETT

Az íráskészség fejlesztésén az „írógéppé váláson” keresztül vezet az út. Sok és 
sokféle szöveget kell megalkotnod ahhoz, hogy a nyelvvizsgán, éles helyzetben, 
(szinte) bármilyen témában meg tudj nyilvánulni.

Hogy lesz az unalmas, monoton gyakorlásból, kreatív és szórakoztató hobbi? 
Ehhez adok most pár tippet:

• Keress magadnak egy külföldi levelezőtársat. Az  Interpals  és  a  Global 
Penfriends nevű oldalak  direkt arra specializálódtak, hogy segítőkész 
anyanyelvűekkel hozzanak össze. Ha megvan a közös téma, máris kezdődhet 
a levelezés.

• A  Lang-8 egy olyan honlap, ahová bátran feltöltheted az otthon megírt 
fogalmazásodat, esszédet, amit általában néhány órán belül, ingyen kijavít 
neked egy anyanyelvi beszélő. Sőt, sokszor adnak visszajelzéseket arról, hogy 
miben kellene fejlődnöd, és tippeket, amikkel színesebben, izgalmasabban 
írhatsz angolul. 

• Fórumok: keress rá a neten angolul a kedvenc témádra, nézd 
meg, hogy milyen fórumok tartoznak az egyes topikokhoz, 
és egyszerűen kapcsolódj be a „beszélgetésbe”. Remek 
gyakorlás, ami egy forintodba sem fog kerülni.

• A Facebook zárt és nyilvános csoportjai is 
kimeríthetetlen aranybányák lehetnek. Találd meg 
az érdeklődésednek megfelelő csoportot, küldj egy 
csatlakozási kérelmet, és már indulhat is a csevegés.

Tipp: a netre feltöltött tudásanyagoknál 
mindig fennáll a hiba, vagy pontatlanság 
veszélye, hiszen nem feltétlenül ellenőrzött 
forrásokból dolgoznak a feltöltők, akik 
sokszor nem is képzett nyelvtanárok.
 
Ezért, ha elbizonytalanodsz egy 
anyagrésszel kapcsolatban, először 
mindig fordulj a tanárodhoz, akinek időről 
időre megmutathatod pl. a Lang-8-ra feltöltött 
fogalmazásaidat is. Így biztos, hogy nem lesz hiba abban, amit 
tanulsz.

További angolos tippekért és trükkökért klikk ide:
www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok

https://www.interpals.net/
https://www.globalpenfriends.com/
https://www.globalpenfriends.com/
http://lang-8.com/
http://www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok


3. HOGYAN FEJLESZTHETED A HALLÁS UTÁNI
SZÖVEGÉRTÉSI KÉPESSÉGEDET?

A hallás utáni szövegértés okozza talán a legtöbb fejfájást a nyelvvizsgázóknak. 
Ennek több oka is van.

Egyrészt a közoktatásban és a hagyományos nyelviskolákban általában nagyon 
kevés idő jut hanganyagok hallgatására. A hallás utáni szövegértésre pedig 
ugyanaz igaz, mint a nyelvtanulás egészére: gyakorlat teszi a mestert.

Másrészt nehezíti a megértést, hogy amíg egy élő párbeszédben mindig van 
lehetőséged a visszakérdezésre, a kérdés tisztázásra, a beszédtempó lassítására, 
addig a „magnóhallgatásnál” nincs lehetőséged ilyen beavatkozásra.

Ha nem egy hús-vér emberrel kommunikálsz, nem látod a másik ember 
gesztusait, tekintetét, arckifejezését, testtartását, egyszóval hiányoznak azok a 
metakommunikációs1 eszközök, amelyek jelentősen segítik a megértést.

Tovább bonyolítja a helyzetet, ha olyan hallás utáni szövegértési feladatba 
botlunk a nyelvvizsgán, ahol erős akcentussal, különleges dialektusban (furcsa 
kiejtés, sajátos tájszólás stb.) beszélnek a szereplők. 

Egy korábban nem hallott akcentusra még nehezebben áll rá a fülünk, hiszen 
az agyunk nem tárolt el korábbról hasonló mintákat, „mentális modelleket”, 
amikhez kötni tudnánk a jelenséget.

Bármekkora is legyen a kihívás, a hallás utáni szövegértés kikerülhetetlen része 
a nyelvvizsgának, ezért érdemes alaposan felkészülni rá.

?
? ?

?

1metakommunikáció: A szavakban történő közlést 
kísérő, többé-kevésbé nem szándékos és nem tudatos 
testbeszéd (pl. taglejtés, fintor, homlokráncolás, stb.)



MILYEN SZEMPONTOKRA FIGYELNEK A VIZSGÁZTATÓK?

• Mennyire sikerül kiszűrnöd a lényeget a szövegből?
• Képes vagy-e következtetéseket levonni a hallottakból?
• Ki tudod válogatni a lényegtelen információkat, és megjegyezni a fontosabb 

részleteket?
• Mennyire tudod beazonosítani a beszélő hangulatát, lelkiállapotát?
• Képes vagy végig követni a beszélgetést úgy, hogy közben folyamatosan 

dolgozod fel a fontos információkat?

Látod, az olvasott szövegértéshez hasonlóan, itt sem az a feladat, hogy minden 
egyes szót és mondatot tökéletesen megérts. Meg kell tanulnod elválasztani a 
lényegest a lényegtelentől, a fontosat az apróságtól, a kulcsszavakat a tölteléktől.

Oké, de hogyan csináld?

ÍGY FEJLESZTHETED A HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉSEDET
AZ ANGOL TANFOLYAM MELLETT

• Hallgass úgy angol szövegeket, hogy közben előtted van a szöveg leirata 
(transcript).  A Futurelearn oldalán rengeteg ilyen „hangos szöveget” és videót 
találsz különböző témákban (oktatás, egészséges életmód, technológia, üzlet 
stb.).

• Írj tollbamondást! Válassz ki egy nem túl hosszú videót, ami lehetőség szerint 
a szintednek is megfelel, és írd le szóról szóra. Ahol elakadsz, állítsd meg a 
felvételt, és addig ismételd az adott szövegrész lejátszását, amíg nem tudod 
tökéletesen leírni. (Ha van transcript, csak akkor nézd meg, ha többszöri 
lejátszás után sem megy.) Ez a módszer baromi hatásosan „hangolja be” a 
füledet az angolra, és remekül edzi a helyesírásodat is.

• Sorozatok, filmek, tv. Ez talán a legszórakoztatóbb tanulási módszer, és 
nagyon sok megoldás van arra, hogy eredeti nyelven nézd őket. A digitális 
tévécsatornákon át tudod állítani eredeti nyelvre az adást; a Popcorn Time, 
a Speechyard (beépített szótárral is rendelkezik), és az Ororo TV pedig szintén 
remek eszköz. De itt van például az  Extr@  is, ami egy olyan sorozat, amit 
kifejezetten nyelvtanulóknak fejlesztettek ki.

• Hallgass podcastokat! A podcastok lényegében rövid, tematikus 
hanganyagok, amiket akár a telefonodra is letölthetsz, és rongyosra 
hallgathatod őket. A Podcasts in English-en szintekre bontott hanganyagokat 
tölthetsz le, az ESL Pod az egyik legnagyobb ilyen típusú gyűjtemény, de a 
Luke’s English is nagyon népszerű platform. És persze ne feledd az egyik 
legjobb forrást, a BBC Podcastjait.

• A TED előadásokat  sem lehet kihagyni ebből a felsorolásból, hiszen rövid, 

https://www.futurelearn.com/
https://popcorn-time.to/
https://speechyard.com/hu/
https://ororo.tv/en
https://www.youtube.com/watch?v=fnEvakipktI
https://www.podcastsinenglish.com/
https://www.eslpod.com/index.html
http://teacherluke.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/worldserviceradio
https://www.ted.com/talks?language=en&sort=newest


többségében feliratozott, és nagyon érdekes videókat nézegethetsz. Nagy 
előnye, hogy a különböző országokból érkező előadók, sajátos akcentussal 
beszélnek, ami jó edzés a nyelvvizsgára.

• Az online rádiók is sokat segíthetnek, ha nem a mesterséges, tankönyvi 
angolra, hanem a valódi nyelvre szeretnél ráhangolódni. A legegyszerűbb, ha 
a TuneIn-t használod, mert nem csak országonként és városokként, hanem 
akcentusonként is válogathatsz a rádióadók között. (Plusz pont, hogy van 
mobil verzió is, szóval utazás, vagy sorbanállás közben is hallgathatod őket.)

További angolos tippekért és trükkökért klikk ide:
www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok

http://tunein.com/
http://www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok


4. HOGYAN FEJLESZTHETED LEGHATÉKONYABBAN A BESZÉDET?

A nyelvvizsgázók másik nagy mumusa a hallás utáni szövegértés mellett a 
’speaking’. 

A Speak! Nyelviskola Nagy Nyelvtanulási Felméréséből kiderült, hogy a közel 
1200 megkérdezett 32,5%-a csak kézzel-lábbal tud útba igazítani egy turistát, 
sok mindent megért, de szóban és írásban is csak lassan tudja szavakba önteni 
a gondolatait.

26% saját bevallása szerint viszonylag gyorsan olvas és ír, viszont nehezen érti 
hallás után a szövegeket, és bizonytalannak ítéli meg a beszédjét. A válaszadók 
17%-a ugyan el tud olvasni egyszerűbb szövegeket, de egyáltalán nem tud, vagy 
mer megszólalni angolul, 100-ból 5 ember pedig egy szót sem ért abból, amit 
hall, olvas vagy mások mondanak neki.

Több mint három évvel ezelőtt alapítottuk meg a Speak! Nyelviskolát, és a 
személyes tapasztalataink is alátámasztják a kutatás eredményeit. A legtöbb 
hozzánk érkező ember, több évnyi angoltanulás után sem mer, vagy tud 
megszólalni angolul.

Ennek az okairól már több száz cikket írtunk, de alapvetően két oka lehet annak, 
ha nem mersz megszólalni angolul:

• Nincs rutinod a szóbeli kommunikációban, mert kolostori csöndben, a 
tankönyveid fölé hajolva tanultál korábban angolul.

• Félsz attól, hogy rosszul, helytelenül beszélsz, ezért inkább meg se próbálsz 
beszélgetést kezdeményezni.

https://www.speaknyelviskola.hu/elegedetlenek-vagyunk-es-felunk/


Ahhoz, hogy legyőzd a megszólalástól való félelmedet, nélkülözhetetlen, hogy 
sokat gyakorolj szóban. 

Azért olyan borzasztóan hatékony az anyanyelvi környezetben történő 
nyelvtanulás, mert rá vagy kényszerítve arra, hogy a hét 7 napján, a nap 24 
órájában kommunikálj a környezeteddel.

Ha nincs lehetőséged, vagy kereted külföldi nyelvtanulásra, akkor egy 
beszédcentrikus tanfolyam lehet a megoldás, ahol nem az elméletre, hanem a 
gyakorlatra helyezzük a hangsúlyt.

(Ha kíváncsi vagy rá, hogyan működnek a tankönyvmentes, kommunikatív 
tanfolyamok, akkor klikk ide.)

Amikor úrrá lettél a beszédtől való félelmeden, és már benne vagy a nyelvvizsga-
felkészülésben, akkor ezekre a szempontokra érdemes odafigyelni:

• A nyelvvizsgán nem tökéletességet, hanem folyamatosságot és 
magabiztosságot várnak tőled.

• Nem kell túlbonyolítani a mondandódat, viszont törekedned kell arra, hogy 
változatosan használd a nyelvtani szerkezeteket, és ne csak rövid mondatokban 
beszélj.

• Az értékelésnél az akcentus erőssége és a kiejtés „szépsége”, az intonáció 
(hangsúlyozás) természetessége is fontos szempont. Ha zavaróan rossz, a 
megértést jelentősen megnehezítő a kiejtésed, az pontlevonással járhat, tehát 
érdemes inkább lassabban, de tagoltan és érthetően beszélned a vizsgán.

• A természetességet nem csak a kiejtésben díjazzák a vizsgáztatók, hanem a 
rövid reakcióidőben, a gyors válaszadási képességben is.

• Fontos, hogy merj és tudj beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és lezárni.
• Plusz pont jár, ha beszéd közben felismered és korrigálod a hibáidat, vagy 

körülírással, tisztázással tartod mozgásban a kommunikációt.

ÍGY FEJLESZTHETED A BESZÉDKÉSZSÉGEDET
A BESZÉDCENTRIKUS ANGOL TANFOLYAM MELLETT

• Nincsenek angolul beszélő kollégáid, barátaid? A  Conversation 
Exchange gyorsan megoldja ezt a problémát, mert összeköt egy városodban 
élő anyanyelvi beszélővel. A koncepció lényege, ha segítesz neki a magyarral, 
akkor ő cserébe segít neked az angollal. Tipikus win-win (mindenki nyer) 
helyzet, amiből rengeteget profitálhatsz.

• Léteznek ún. nyelvcsere közösségek is. Ilyen az iTalki is, aminek bár van fizetős 
része is, alapvetően ingyenes. A platformon chat, vagy videóbeszélgetés során 

https://www.speaknyelviskola.hu/angol-nyelvtanfolyam/
https://www.conversationexchange.com/
https://www.conversationexchange.com/
https://www.italki.com/home


tudod gyakorolni a nyelvet másokkal.
• Kutatások igazolják, hogy a zene segít a nyelvtanulásban, és különösen 

hatékonyan fejleszti a beszédkészéget. A  Lyrics Training  ezt még tovább 
gondolta: az oldalon a kedvenc előadóid klippjeit nézheted, miközben 
játékos formában kikérdezi tőled a számok szövegeit. (Sőt, még másokkal is 
versenyezhetsz, ami plusz motivációt ad a használatához.) Nemrég a Spotify 
is kiírja a dalszövegeket a szám közben, szóval nincs kifogás – nyomás zenét 
hallgatni :)

• A kiejtés fejlesztéséhez sem kell felállnod a kanapéról: a  Forvo  nevű 
alkalmazásba csak beütöd a szót, és a rendszer anyanyelvűek felvételein 
keresztül mutatja meg, hogy hogyan is kell azt pontosan kiejteni. Szófelolvasó 
funkciója van egyébként a Quizlet-nek is (bár ott a géphang sokszor elég 
érdekes akcentusban tolja), ami egyébként remek és nagyon szórakoztató 
szótanulási applikáció. Ezért is hoztunk létre saját fiókot a Speak! diákjainak, 
ahol az összes órai anyag (szó, nyelvtani szerkezetek) elérhető, és játékos 
formában gyakorolható.  

• Lassíts: ha van egy jó hanganyagod, akkor utánozd, így sokkal jobb lesz a 
kiejtésed. Ehhez a Windows Media Playert is használhatod, de kifejezetten 
erre a célra a sebpearce oldala a legegyszerűbb választás.

További angolos tippekért és trükkökért klikk ide:
www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok

https://lyricstraining.com/
https://hu.forvo.com/
https://quizlet.com/
http://sebpearce.com/come-again/
http://www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-tippek-trukkok


II. RÉSZ: NYELVVIZSGA
TÚLÉLŐCSOMAG

Életmentő infók, fontos határidők,
amik egy sikeres nyelvvizsgához kellenek



MILYEN GYORSAN LEHET LETENNI A NYELVVIZSGÁT?

Az 1 millió dolláros kérdés, amire sajnos nincs minden nyelvtanulóra, egységesen 
helyes válasz. A felkészülési idő mértéke egyénenként változik, a tempó pedig 
függ a módszertől, a tanulási előzményektől, háttértudástól, vagy akár attól, 
hogy beszélsz-e másik idegen nyelven. (Ha igen, akkor sokkal gyorsabban tudsz 
elsajátítani egy új, harmadik nyelvet.)

Abban nagyjából szakmai konszenzus van, hogy 500-600 órányi, tantermi, és 
ugyanennyi otthoni gyakorlásra van szüksége ahhoz egy diáknak, hogy a 0-ról 
eljusson a középfokú nyelvvizsga szintjére. 

NYELVVIZSGA SZINTEK ÉS TÍPUSOK

Az államilag elismert nyelvvizsgáknak három szintje van, 
amit a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret határoz meg. 

B1: alapfokú nyelvvizsga
B2: középfokú nyelvvizsga
C1: felsőfokú nyelvvizsga

[2014-től már ún. belépőfokú (A2) nyelvvizsgát is tehetsz. 
Ez a nyelvvizsga-típus viszont sem a diákoknál, sem a 
nyelvvizsga-központoknál nem aratott nagy sikert, 
mivel ez a tudásszint sem a továbbtanuláshoz, sem a 
külföldi munkavállaláshoz nem elég.]

Közös Európai Referenciakeret
(KER) szint

angol német francia

A1 n/a 75 60-100

A2 180-200 150-225 160-200

B1 (alapfokú nyelvvizsga) 350-400 300-400 360-400

B2 (középfokú nyelvvizsga) 500-600 n/a 560-650

C1 (felsőfokú nyelvvizsga) 700-800 n/a 810-950

C2 1000-1200 n/a 1060-1200

(forrás: eduline.hu)



A nyelvvizsgáknak három típusa van.

• A-típusú nyelvvizsga: ez lényegében a szóbeli résznek feleltethető meg, 
de bizonyos nyelvvizsgáknál ehhez a szekcióhoz sorolják a hallás utáni 
szövegértési feladatokat is.

• B-típusú nyelvvizsga: ez a bizonyítvány a sikeres írásbeli után kapható meg, 
ahol az olvasott szövegértést, az íráskészséget, és nyelvtani tudást tesztelő 
feladatokat kell teljesíteni. 

• C-típusú nyelvvizsga: ez a komplex, vagyis az A és B-típusú nyelvvizsgákat 
egyesítő bizonyítvány. A felvételi pontszámításkor és a diplomához csak a 
komplex nyelvvizsgát fogadják el.

[Ha sajátos nevelési igényű jelentkezőként készülsz a felvételire, és igazolni tudod, 
hogy csak az A, vagy a B szekciót tudod teljesíteni, akkor a sikeresen megszerzett 
bizonyítvány utána is jár többletpont a jelentkezésnél.]

A szóbeli és írásbeli részvizsgák külön időpontban is teljesíthetők, tehát akkor 
sem kell elkeseredni, ha valamelyik rész elsőre nem sikerül. A sikeres vizsga 
letétele után, a nyelvvizsga-központ átváltja a két részvizsgát egy komplex, 
C-típusú nyelvvizsgára.

HOGYAN VÁLASSZ NYELVVIZSGÁT?

Nem csak nyelviskolákból és nyelvtanulási módszerekből, hanem nyelvvizsgákból 
is nagyon széles és színes a paletta. 

Egynyelvű vs kétnyelvű

A nyelvvizsgára való felkészülés 0. lépése, hogy eldöntsd, egynyelvű vagy 
kétnyelvű nyelvvizsgát szeretnél tenni.

De melyiket válaszd? Hogyan tudod eldönteni, hogy melyik passzol hozzád?

• Az egynyelvű nyelvvizsga

Az egynyelvű nyelvvizsga azt jelenti, hogy a vizsga minden egyes eleme, feladata, 
és instrukciója angolul van megadva, tehát a vizsgán egyáltalán nem kell 
használod a magyart. 

Ez azt is jelenti, hogy nem használhatsz angol-magyar szótárt a vizsgán, egyes 
vizsgatípusoknál viszont megengedett az egynyelvű szótár használata az 



íráskészséget tesztelő feladatoknál.

A nemzetközi nyelvvizsgák kivétel nélkül egynyelvűek, tehát ha a papír külföldi 
tanuláshoz, vagy munkavállaláshoz kell, akkor mindenképpen érdemes 
egynyelvű vizsgát választanod.

• A kétnyelvű nyelvvizsga

A kétnyelvű nyelvvizsga azt jelenti, hogy nem csak a vizsgán tesztelt célnyelvet, 
hanem egy másik nyelvet, jelen esetben a magyart is használnod kell a vizsgán.
Ezt a szaknyelv „közvetítésnek” hívja, ami írásbelin lehet egy angolról magyarra, 
vagy magyarról angolra történő szövegfordítás, a szóbelin pedig pl. egy angol 
nyelvű beszélgetés összefoglalása magyarul.

Szótár használata az íráskészséget ellenőrző feladatnál általában megengedett.

„Melyik a könnyebb?”

Sokan úgy gondolják, hogy a kétnyelvű nyelvvizsgák könnyebbek, hiszen a saját 
anyanyelvünkben stabil tudásunk van. A nyelvvizsgázók egy része nagyobb 
biztonságban érzi magát, ha körülbástyázhatja az asztalát szótárakkal, amiket 
egy mozdulattal hívhat segítségül, és sokan kifejezetten kedvelik a „közvetítési” 
feladatokat is.

Az viszont tény, hogy a szótárazás sokszor inkább átok, mint áldás, hiszen nagyon 
sok időt vehet el, és ha írásban kell fordítani, akkor mind a két nyelv nyelvtani 
szabályait ismerni kell.

A kétnyelvű vizsga azoknak erősen ajánlott, akik később is hasznosítani tudják ezt 
a közvetítői tudást a munkájukban (pl. tolmácsolás, fordítás, szakfordítás stb.), 
doktori képzésben gondolkodnak (ott az intézmények általában ilyen vizsgát 
írnak elő), de minden nyelvtanuló számára fontos lehet ez a képesség, aki nem 
külföldön, hanem itthon szeretné kamatoztatni az angoltudását.

Miért? Mert a kétnyelvű nyelvvizsgán egyszerre gondolkodsz „angol” és „magyar” 
aggyal, így a felkészülés során megtanulsz jól és gyorsan váltani, ami hétköznapi 



szituációkban (pl. külföldi kollégákkal való együttműködés, turistának, külföldi 
rokonnak, ismerősnek fordítás stb.) nagyon gyakran előfordul.

A kétnyelvű vizsga mellett szól továbbá az is, hogy a közvetítés vizsgarészen a 
vizsgázók zöme jól, saját átlaga felett teljesít. Ráadásul, minél több készségből 
és feladatból „mérik” az ember nyelvtudását, annál kisebb súlya van egy-egy 
hibának az átlagszámításnál. Így tehát könnyen lehet, hogy épp ez a készség 
húzza fel az eredményedet és segít hozzá a sikeres nyelvvizsgához.

Mindkét változat államilag elismert bizonyítványt ad, így felvételihez és 
diplomához mindkettő tökéletesen megfelel.

Jó tanács: ha nem tudsz dönteni, akkor nézd át a két nyelvvizsga típusfeladatait, 
tölts ki egy-egy próbatesztet, és válaszd azt, amelyik jobban sikerült.

„Mi a különbség a szakmai és a „sima” nyelvvizsga között? Melyiket 
válasszam?”

A legtöbb egyetemi és főiskolai alapszakon, a diploma 
megszerzését középfokú, komplex nyelvvizsgához 
kötik. Ez a képzések jelentős részében általános 
(„sima”) nyelvvizsgát jelent, amelyhez általános 
nyelvi kompetenciák megszerzésére van szükség. 

Vannak azonban olyan szakok – jellemzően az üzleti, 
gazdasági képzések –, ahol az adott szakterületen 
elvárt nyelvtudást igazoló, szakmai nyelvvizsgát 
kérnek a diákoktól. 

A szakmai nyelvvizsgát akkor válaszd, ha turizmussal, vendéglátással, 
közgazdaságtannal, vagy kereskedelemmel szeretnél foglalkozni a későbbiekben, 
és ilyen típusú felsőoktatási képzésre jelentkezel.

A szakmai nyelvvizsgák a szűkebb, általában 15 témakörre épülő felépítésük 
miatt bizonyos értelemben „egyszerűbbek”, mint az általános nyelvvizsgák, ahol 
az élet bármely területéről kaphatsz kérdéseket. 

De természetesen itt is alapfeltétel, hogy a választott nyelvet középfokú szinten 
tudd, hiszen erre az alapra épülnek rá a szaknyelv speciális szavai, kifejezései.

MILYEN NYELVVIZSGÁT FOGADNAK EL AZ EGYETEMEK?



A diploma megszerzésének, 2020-tól pedig a felsőoktatásba való jelentkezésnek 
is az lesz a feltétele, hogy a nyelvvizsga bizonyítványod államilag elismert legyen.

A nyelvvizsga-választásnál érdemes előre tájékozódni az Oktatási Hivatal 
honlapján az államilag elismert vizsgák listájáról, de a legnépszerűbb vizsgák 
(BME, Euro, ORIGO, TELC stb.) kivétel nélkül államilag elismert bizonyítványokat 
osztanak.

Az elismert nyelvvizsgák, folyamatosan frissülő listáját ide kattintva éritek el.

Ha olyan nyelvvizsgát szeretnél tenni, amelyet külföldön - például egy osztrák, 
angol, vagy amerikai egyetemre való jelentkezésnél - és itthon is használhatsz, 
honosíttatnod kell a bizonyítványodat. 

Az eljárásért külön díjat kell fizetned, és 21 napon belül bírálják el a kérelmedet, 
amiről postai úton, határozatban fognak értesíteni.

HÁNY PONT JÁR A FELVÉTELINÉL A KÖZÉP- ÉS 
FELSŐFOKÚ,

KOMPLEX NYELVVIZSGÁÉRT?

A középfokú, komplex nyelvvizsgáért az egyetemi, 
főiskolai felvételin 28 többletpont, a felsőfokúért 
40 többletpont jár.

2020-tól viszont „bemeneti követelménnyé” válik a 
nyelvvizsga, vagyis középfokú nélkül már nem tudsz jelentkezni a felsőoktatásba, 
ami vélhetően a felvételi pontrendszert is át fogja alakítani.

„HOL FOGOK NYELVVIZSGÁZNI?”

Nyelvvizsgát csak akkreditált nyelvvizsga-központokban, vagy nyelvvizsga-
helyeken lehet tenni.

Az egyes nyelvvizsgákhoz országszerte általában több „vizsgaállomás” is 
tartozik, amelyek általában felsőoktatási intézményekben, középiskolákban, 
vagy nyelviskolákban kapnak helyet. 

Az Oktatási Hivatal honlapján megnézheted a teljes listát a lehetséges 
helyszínekről, de ha kiválasztottad a nyelvvizsga típusát, akkor célzottan is 
érdemes rákeresni az adott vizsga-típus honlapján.

http://www.nyak.hu/doc/akk_vizsgarendszer.asp


„BÁRMIKOR LEHET NYELVVIZSGÁZNI?”

A rövid válasz: nem. 

A nyelvvizsgákat csak vizsgaidőszakokban tudod letenni, a vizsgára pedig 
általában 3-4 héttel a vizsga időpontját megelőzően kell jelentkezned.

A Cambridge Nyelvvizsgák esetében, papíralapú nyelvvizsgánál átlag 35 nappal, 
számítógépes nyelvvizsgánál 15 nappal korábban kell jelentkezni. Az IELTS-nél 
kb. 20 nap, a BME-nél szintén.  Az ORIGÓ-nál is kb. 20 nap, pótjelentkezés esetén 
viszont “csak” 15 nap – persze borsos felárért.

A nyelvvizsgák pontos időpontjairól és a jelentkezés határidőkről mindig az 
aktuális nyelvvizsga, vagy nyelvvizsga központ weboldalán tudsz informálódni.

MIKOR FONTOS, HOGY MIKOR VAN A NYELVVIZSGA IDŐPONTJA?

Pl. ha a felvételihez van szükséged nyelvvizsgára, akkor legkésőbb július 
közepére (a ponthatárok megállapítása előtt 2 héttel) a kezedben kell tartanod 
a bizonyítványt. Vagyis, legkésőbb április közepéig kell jelentkezned a vizsgára, 
ha a plusz pontokra hajtasz. 

2020-tól, amikor kötelezővé válik a középfokú nyelvvizsga a felvételihez, vizsga 
hiányában már akkor sem tudják elfogadni a felsőoktatási intézmények a 
jelentkezésedet, ha egyébként elérted a szükséges ponthatárt.

Jó tanács: soha ne hagyd az utolsó pillanatra
a jelentkezést és a vizsgázást. 



NYELVVIZSGÁRA
HAJTASZ?

• Egyedi, beszédközpontú felkészítés
• Saját fejlesztésű hanganyagok, amiket ajándékba 

kapsz
• Azonnal nyomtatható, kidolgozott szóbeli témakörök
• Ingyenes próbanyelvvizsga a tanfolyam végén
• 100%-os nyelvvizsga garancia

Jelentkezz a Speak! Nyelviskola
nyelvvizsga felkészítő tanfolyamaira!

SPEAK, TRAVEL, WORK

Részletek és jelentkezés itt:
https://www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-felkeszito-tanfolyam/

https://www.speaknyelviskola.hu/nyelvvizsga-felkeszito-tanfolyam/

