


                                                                          
 
   A frappáns, gyors eredményt hozó megoldások híve vagyok. Szeretek a dolgok 

mélyére ásni, rendszerben gondolkodni és a problémákat és okokat egyszerűségükben 

látni. Ennek gyakorlata és a nyelvvizsgára való felkészítés, nyelvvizsgáztatás 

tapasztalata hozta az itt található tippeket, amikkel a tanítványaimat segítem. Az 

ésszerűsítő, mindenki számára gyors szintugrást biztosító megoldásokon kívül 

foglalkozom azzal is, ahogy egyéni szinten működnek az emberek a nyelvtanulás és 

nyelvhasználat során, így egyénre szabott megoldásokra is számíthatsz, ha az órámra 

is ellátogatsz. Élvezetes készülést! 

 
Szekeres Gyula 

angol nyelvtanár 
nyelvi coach 

Euroexam szóbeli nyelvvizsgáztató 
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Hogy a megszerzett tudásod  

érvényesülni tudjon 
 

   A négy fő készség – hallás, beszéd, olvasás, írás – fejlesztéséhez elengedhetetlen a 

célirányos, nyelvvizsgafeladatokon keresztüli gyakorlás, mellyel kéz a kézben jár a 

folyamatos szókincsbővítés és az igényes nyelvtan beépítése. Az általam hatékonynak 

gondolt szókincsbővítő, nyelvtant és beszédkészséget javító módszerekből 

szemezgettem már az ingyenesen elérhető ’Így Angolozz – 7 Sikerangol Tipp’ című e-

könyvben.  

 

   Ez a kiadvány a vizsgázást és az arra való felkészülést hivatott nagyban 

megkönnyíteni speciális, mégis nagyon egyszerű tippekkel és módszerekkel. A 

nyelvvizsgára való felkészítés gyakorlata hozta ezeket, és az olyan tipikus vizsgázási 

hibákra és készülési zsákutcákra ad megoldást, melyeket rendszeresen elkövetnek a 

készülők, viszont általában nem foglalkoznak velük, hanem folytatják a gyakorlást 

abban a reményben, hogy azok a helyükre kerülnek.  

 

   A nyelvvizsgára készülők sokan élik át, amit itt leírok. Úgy érzed, jól 

haladsz, sokat tanultál ahhoz, hogy sikeres vizsgát tégy. Megoldottál számos 

gyakorlófeladatot, tényleg sok időt fektettél bele. Viszont a gyakorlások során  

 

 egyszer jól sikerül egy olvasásfeladat, 

másszor nem.  

 nehezen értesz meg pár bonyolultabb 

mondatot és elcsúszol valamin.  

 írsz egy jól hangzó levelet, de aztán jön 

egy kevésbé jó.  

 az írásodat ugyan átnézed, mégis marad 

benne hiba.  

 azzal szembesülsz, hogy nem elég éles a 

füled és nem fejlődsz elég gyorsan a 

hallásértésben.  
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   Ez így kiszámíthatatlan, esetleges és nagyon lassú is, ráadásul próbára teszi a 

türelmedet. Vagy biztosan ismerős, amikor csak egyszerűen azt mondod, 

figyelmetlen voltam. A „figyelmetlen voltam” nem elég konkrét és megfogható, 

hogy előbbre vigyen. Világos, hogy nem fog segíteni, ha valaki azt tanácsolja: „Hát 

akkor figyelj oda jobban.” És akkor te majd odafigyelsz és magabiztosan hozod az 

elvárt szintet. Sajnos a gyakorlatban ez nem így működik. 

 
   Az olvasás, írás és hallásértés vizsgarészekre való készülésnek – és magának a 

vizsgázásnak is – vannak olyan gyors szintugrást biztosító fázisai és trükkjei, 

amiknek az emberek nem szentelnek elég figyelmet.  

 

 Egyrészt nem elég hatékony, ahogy a gyakorlófeladatokkal készülnek, mert nem 

használják ki a bennük rejlő fejlődési lehetőséget, ezért olyan készülési 

fogásokat mutatok, melyekkel jóval gyorsabban szintet ugrasz. 

 Másrészt feladatmegoldás közben becsúsznak a hibák, mert nincs megfelelő 

eszköz a vizsgázók kezében, amivel biztosra mehetnének, így azon hibázási 

lehetőségeket fogjuk áthidalni, amiken sokszor elcsúsznak a vizsgán. 

 

    Módszereimet alkalmazva látni fogod, 

hogy semmit nem bízunk a 

véletlenre. Megfogható és egyszerűen 

beépíthető tippek ezek, melyekkel ki 

tudod hozni magadból a legtöbbet és 

érvényesülni tud a tudásod, nő a 

magabiztosságod, a gyakorlás és 

vizsgázás folyamata kiszámíthatóbbá 

válik,  és egyértelműen szintugrást 

eredményez a használatuk. 

 

   A feladatspecifikus tippek az Euroexam vizsgafeladatokhoz íródtak, míg a 

készségek szintugrást elősegítő tippjei bármely nyelvi cél esetében jól használhatóak. 

Hivatkozásokat találsz még a Webuni technikai közreműködésével közösen készített, 

náluk elérhető online kurzusomra. 
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