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BEVEZETŐ

Az Euro Nyelvvizsga Központ által kifejlesztett Euroexam vizsgákat a Közös Európai Referen-
ciakeret hat szintjéből, a hazai akkreditációs feltételeknek megfelelően három szinten – B1 
(alap), B2 (közép) és C1 (felső) – lehet letenni angol és német nyelvekből.

Gyakorlókönyvünk az Euroexam általános angol középfokú nyelvvizsga egynyelvű változa-
tához készült. Az egynyelvű vizsga annyiban tér el a kétnyelvű vizsgától, hogy nem tartalmaz 
„Közvetítés” feladatokat.

AZ EGYNYELVŰ VIZSGA RÉSZEI

Vizsgatípusok Vizsgarészek Feladatok 
száma

Terjedelem Pont- 
szám

ÍRÁSBELI Olvasott szöveg értése 3 35 perc 25

Íráskészség 2 60 perc 25

SZÓBELI Hallott szöveg értése 3 kb. 35 perc 25

Beszédkészség 4 10 perc felkészülés + 20 perc 
interjú (két vizsgázó)

25

A VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSE
A sikeres vizsga feltétele az összesített, legalább 60%-os eredmény, valamint az egyes vizsgaré-
szeken – Olvasáskészség, Íráskészség, illetve Hallott szöveg értése és Beszédkészség – külön-
külön minimálisan elért 40%-os eredmény. 

READING (Olvasott szöveg értése)
1. feladat – Bekezdéscímek (Paragraph Headings)
Az első feladatban egy 7 bekezdésből álló szöveget és mellette 9 bekezdéscímet fogsz látni.  
A feladat az, hogy kitaláld, melyik bekezdéscím melyik bekezdés előtt áll. Az első bekezdéshez 
megadják példaként az egyik bekezdéscímet, ezért a vizsgán 6 bekezdéshez kell megkeresned 
a címeket 8 bekezdéscím közül. Két bekezdéscímet nem kell felhasználni.
   Érdemes először a cikk címét megnézned, hogy az előzetes ismereteidet aktivizáld.
  Olvasd át az egész szöveget, lehetőleg gyorsan.
  Olvasás közben nyugodtan húzz alá vagy karikázz be kulcsszavakat, vagy akár egész mon-

datokat is.
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  Miután elolvastál egy bekezdést, próbáld magadban egy mondatban magyarul összefoglalni, 
miről is szólt az adott bekezdés. Ezután nézd meg a bekezdés címeket, hogy van-e olyan, ami 
hasonlít az összefoglalódhoz.
  Nem kell feltétlenül sorban haladnod: kezdj olyan bekezdésekkel, amelyek egyértelműek.
  A legtöbb esetben a bekezdés első mondata olyan vezérmondat (topic sentence), ami a be-

kezdés lényegét összefoglalja: ezeket ez első mondatokat mindenképpen alaposan olvasd el.
  A bekezdéscímek nem apró szövegrészekre vonatkoznak. Ne vessz el a részletekben, hanem 

próbáld megállapítani, hogy a bekezdés egésze miről szól.
  Ha biztos vagy egy adott bekezdés címében, húzd át a bekezdés címét, hogy egyre könnyebb 

legyen majd kiválasztani a következőket.
  Miután minden bekezdés elejére választottál valamit, fusd át gyorsan még egyszer a szöveget, 

hogy logikus-e az összeolvasva.
  A nyomtatott szótár használata megengedett, de nincs értelme és nem is lesz időd ‘kiszótárazni’ 

az egész szöveget. Próbáld meg kikövetkeztetni, hogy egyes ismeretlen szavak mit jelenthet-
nek! Csak akkor nézz utána egyes szavak jelentésének, ha anélkül egyáltalán nem érted a 
bekezdést.

EXTRA TIP – Ha nem tudod valahol a megoldást, akkor is nyugodtan tippelj: nem jár pont-
levonás a rossz megoldásért.

2. feladat – Áttekintés (Scan Reading)
Ennek a feladatnak az a lényege, hogy több szöveget kell áttekinteni, és azokban meghatározott 
tényeket, adatokat, részleteket megtalálni. 

Négy azonos témájú, de egymástól független szöveget, valamint 7 állítást fogsz látni, ame-
lyek információkat tartalmaznak valamelyik szöveggel kapcsolatban (‘Information to Find’). 
Azt kell kitalálni, hogy melyik állítás melyik szövegre vonatkozik. 

Nem kell mélyen és egészen pontosan megérteni mindent, hanem gyorsan át kell futni a 
szövegeket és a lényeges elemeket, amikre rákérdeznek, be kell azonosítani.
  Olvasd át gyorsan a szövegeket, hogy legyen képed az alapvető üzenetről.
  Nem kell megijedni attól, hogy sok részlet található a szövegekben: ezek között lesz az adat 

is, amire rákérdeznek.
  Keresd meg egyenként, hogy a megadott állítások melyik szövegre vonatkoznak. Ha megta-

lálod a kapcsolatot, nyugodtan karikázd be az információt a szövegben.
  Nem valószínű, hogy az állítások és a szöveg szó szerint megegyező szavakat tartalmaznak 

– leginkább szinonimákat, hasonló kifejezéseket keress!

EXTRA TIP – Az ‘Information to Find’ mondatokat nagyon alaposan olvasd át – akár a szó-
tárban is utánanézhetsz egyes szavaknak –, ha nem vagy biztos abban, hogy mire kérdeznek 
rá, mert enélkül nem fogod tudni megoldani a feladatot.

3. feladat – Feleletválasztás (Multiple-choice Reading)
Egy hosszabb, 350–450 szavas szöveg elolvasása után 7 feleletválasztós tesztkérdést (A, B, 
C, D) kell megválaszolnod. Vagy választ kell adni egy kérdésre, vagy kiegészíteni egy mondat 
kipontozott részét.
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  Itt is azzal kezdd, hogy elolvasod a címet/alcímet, majd az első néhány mondatot, s előzetes 
tudásodat feleleveníted a témával kapcsolatban. Miről is szól általában egy ilyen szöveg? 
Sokszor egy kis logikával ki lehet következtetni a kérdésekre adott választ.
  Először gyorsan olvasd el a szöveget, és semmiképpen ne ragadj le egyes részleteknél.
  A kérdések sorrendje követi a szöveg progresszióját, vagyis a kérdések egymásutániságából 

lehet már sejteni, hogy a szöveg melyik részére kérdeznek rá.
  Az utolsó kérdés mindig általánosabb: nem részinformációkra, hanem a szöveg egészére 

kérdeznek rá, pl. ‘A szöveg írójának ezzel a cikkel az volt a szándéka, hogy…’
  Minden kérdést próbáld úgy megválaszolni először magadban, hogy a lehetséges vála szokat 

még nem olvasod el. Ez azért fontos, mert a rossz válaszok megzavarhatnak, elbizonytala-
níthatnak!
  Ha felismersz egyértelműen rossz megoldást, nyugodtan húzd azt ki, ezzel is megkönnyítve 

a helyes válasz kiválasztását.
  A helytelen válaszok nem azért rosszak, mert nyelvtanilag nem helyesek, hanem mert tartal-

milag nem helytállóan, nem pontosan azt mondják, ami a szövegben szerepelt.
  Sokszor olyan módon próbálnak félrevezetni helytelen válaszokkal, hogy valóban a szövegben 

szereplő információt adnak meg, csak az nem az adott kérdésre a válasz. Ezért fontos, hogy 
ezt a szöveget részleteiben is megértsd!

EXTRA TIP – Érdemes aláhúzásokkal/bekarikázásokkal/nyilakkal vizuálisan is segíteni 
magadnak abban, hogy hol is rejtőznek a fontos információk.

WRITING (Íráskészség)
A rendelkezésre álló 60 perc alatt 2 vizsgafeladatot kell megoldani. Az első feladat – Transactional 
Writing  (ügyintéző levél, 100–120 szó terjedelemben) megírása kötelező, a második feladat  – 
Discursive Writing esetében viszont 3 fogalmazás téma közül lehet választani, és azt az egyet 
megírni (kb. 150 szó terjedelemben). A szabadon választott fogalmazás műfajilag lehet esszé, 
újságcikk, műkritika vagy olvasói levél. Nyomtatott szótár használata végig megengedett.

A legfontosabb alapelve minden írásnak a jól megtervezett, logikusan felépített, kellő stílus-
ban és igényesen megfogalmazott, bekezdésekbe strukturált fogalmazás. Ha mindezt alaposan 
begyakorlod, sikeresen meg tudsz majd írni a nyelvvizsgán egy esszét, újságcikket, vagy levelet.

A) Felépítés
Mielőtt elkezdenéd az írást, érdemes a lap szélére (vagy kellő gyakorlás után akár fejben is) 
vázlatot készíteni a fogalmazásod felépítéséről, mert ez teszi logikussá a bekezdéseidet és 
biztosítja majd az olvasóra tett kellő hatást. 
A logikai váz alapja, hogy írásodat 3 fő részre tagold:

1. Bevezetés (nyitó bekezdés)
Az első bekezdésben legyen mindig egy rövid, egy-két mondatos tényállás vagy megállapítás 
(thesis statement), vagyis konkrétan és frappánsan írjuk le, miért írunk. Szokatlan talán, de 
az angol nyelvű fogalmazásokban a tézisben ‘le kell lőni a poént’, vagyis nem csak sejtetni kell, 
hogy miről fogunk majd írni, hanem ki kell mondani azt. Ehhez a tézishez fog kapcsolódni 
minden további bekezdésünk és a záró bekezdés is – elkalandozni nem ajánlott.
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A vizsga első feladatánál, az ügyintéző levélben nagyon fontos, hogy a megadott irányítási 
szempontok alapján építsd fel a leveledet és a megadott szövegekre is visszautalj.

2. Részletezés (minimum egy bekezdés, de általában kettő vagy három)
A bevezetés utáni bekezdések a tényállásod alátámasztására, kifejtésére, részletezésére szol-
gálnak. Minden bekezdés egy dologról szóljon, vagyis legyen koherens. Inkább több rövid 
bekezdésre tagold a kifejtő részt, mint egy nagyra. A lényeg a logikusan és helyesen elrendezett 
gondolatsor és a világos kommunikatív szándék.

A koherencia mellett a kohézió is fontos: A mondatok és a bekezdések összekapcsolására 
tudatosan használj nyelvi összekötő elemeket. Ha természetes módon, megfelelően alkalmazod 
ezeket, akkor világos és meggyőző lesz az érvelésed. 

3. Zárás (utolsó bekezdés)
Az esetek többségében összegzés, konklúzió levonása. Sokszor csak a bevezetésben ismertetett 
tényállást kell megismételni kicsit más szavakkal. A fogalmazás végén lehet valami érzelmekre 
ható, továbbgondolkodásra késztető megjegyzés vagy akár kérdés, de új információk, új téma-
felvetések itt már ne szerepeljenek. 

EXTRA TIP – Angol nyelvű fogalmazásokban általában egy teljes sort kihagyunk a bekezdések 
között. Az is jó, ha az új bekezdések első szavát beljebb kezded, de ezek mindenképpen jól 
láthatóak legyenek.

B) Logikus érvelés 
A jól átgondolt struktúra mellett figyelni kell a fogalmazásod progressziójára, vagyis arra, hogy 
érvelésed logikus és nyelvileg meggyőző legyen. Ezeket elsősorban kötőszókkal, határozószókkal 
tudod biztosítani:

Linkers (mondatok közötti kötések)

Sequencing: First of all, … / To begin with, … / To start with, … / First(ly), … / Second(ly), … / 
Third(ly), … / Next, … / Finally, …  / Lastly, …

Summing up: To conclude, … / In conclusion, … / In summary, … / All in all, … / Altogether, 
… / In short, …

Adding ideas: In addition, … / Also, … / Moreover, … / Furthermore, … / Besides … / Apart 
from X, … / What’s more, … 

Contrasting ideas: However, … / Although … / Nevertheless, … / In spite of this, … / On the 
one hand – on the other hand / In contrast, … / Meanwhile … / On the contrary, … / At 
the same time, …

Talking about results: Therefore, … / As a consequence, … / Consequently, … / Thus, … / For 
this reason, … / As a result, … / Hence, …

Talking about causes: Due to … / As a consequence of … / Owing to … / As a result of … / 
Thanks to … / Because of …

Giving examples: For example, … / For instance, … / One example of this is … / For one thing, 
… / To illustrate this, …
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Emphasising: In fact, … / Indeed, … / As a matter of fact, … / In any event, … / Anyhow, … 
Showing similarity: In the same way, … / Similarly, … / Likewise, …
Referring back: As noted above, … / As stated previously, ... / For all the above reasons, ...
Clarification: That is to say, … / To be precise, … / Or, more accurately, …
Generalising: On the whole, … / In general, … / Broadly speaking, … / To a great extent, … / 

In most cases, … 
Specifying: In particular, … / Specifically, …
Focusing and linking: As far as … is concerned, … / As for …, / Regarding …, / As regards …, / 

Speaking of …,

c) Szókincs
A nagyon gyakran használt szavak helyett próbálj érdekesebb szavakat és kifejezéseket hasz-
nálni. Ez nem csak stílusgyakorlat, hanem a B2 szintű nyelvtudásod bizonyítása. Az egynyelvű 
szótár ebben sokat segíthet, hiszen példamondatok, szinonimák, szócsaládok szinte minden 
modern szótárban megtalálhatók.

Példák: 

Helyes, de túlhasznált kifejezés Érdekesebb kifejezés
It cost a lot. The price was astronomical.
It’s a big problem. It’s a gigantic problem.
Ninety students turned up for the lecture.  No fewer than ninety students turned up for  

 the lecture.
His question was stupid.  His question was absolutely ridiculous.
Dan Brown is a famous writer. Dan Brown is a renowned writer.
He was a bit fat. He was a little on the chubby side.
It is important to fight global warming. It is essential to fight global warming.
The book was interesting. The book covered fascinating information.
Here’s a new way to solve the problem. Here’s a novel way to solve the problem.
John had a good time at the party. John had a magnificent time at the party.
Her exam results were bad. Her exam results were disappointing.
The race was cancelled because of the bad The race was cancelled because of the  
 weather.  unfavourable weather.
The cake was nice. The cake was lovely.
I found some old letters in the drawer. I came across some old letters in the drawer.

Arra is érdemes figyelned, hogy ha konkrétumokkal, részletekkel írsz le valamit, akkor azt sokkal 
könnyebb az olvasónak elképzelnie, vagyis az olvasóra tett hatás sokkal jobb lesz.

Túl általános Részletes, konkrét, képszerű
I have got a cat. Gregory is my beautiful grey Persian cat.
I have got a guitar.  My most valuable possession is an old, slightly 

warped blond guitar-the first instrument I taught 
myself how to play.
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Túl általános Részletes, konkrét, képszerű
I took a trip to the mountains.  I visited the snow-capped peaks of the Canadian 

Rocky mountains, where I stayed at a skiing 
resort.

There were five dryers in the laundry room.  Along the left wall of the room stood ten rasping 
dryers, their round windows offering glimpses of 
jumping socks and underwear.

D) Ellenőrzés
Nehéz magunkat ilyenre rávenni, mégis nagyon fontos, hogy az alábbi szempontok szerint 
nézzük át az írásunkat: Tegyük fel magunknak az alábbi kérdéseket, mielőtt végleg letennénk 
a tollat:

FELADAT TELJESÍTÉSE: Elérném a szöveggel a kommunikációs célomat valós  
élethelyzetben? Pontosan értené a szöveg olvasója a szándékomat, nézőpontomat?

√

MŰFAJI ÉS STÍLUSBELI MEGFELELÉS: A vizsgafeladat kérdését teljes egészében,  
kellő stílusban megválaszoltam?

√

KOHERENCIA: A fogalmazásomban jól láthatóan elkülönülnek a bekezdések és  
a szöveg logikusan szerkesztett gondolatokra épül? Minden bekezdésem koherens, 
külön témával?

√

BEKEZDÉSEK: Az első bekezdésemben frappánsan megfogalmaztam a konkrét  
tényállást, ami a mondandóm lényege? Kihagytam e sorokat a bekezdések között?

√

KOHÉZIÓ: A mondatok között és a bekezdések között van logikus kapcsolat  
és progresszió (pl. kötő-, utalószókkal)? Szükséges-e beszúrni egy-egy  
kötőszót?

√

SZÓKINCS: Sikerült szókincsem gazdagságát bemutatni? √
NYELVHELYESSÉG: Nyelvtanilag vállalható-e az írásom (igeidők, prepozíciók,  

alany-állítmány egyeztetés, változatos nyelvtani szerkezetek, stb.)?
√

HELYESÍRÁS: Nincsenek rosszul betűzött szavak vagy hiányzó írásjelek  
(pontok, vesszők stb.)? A SZÓTÁR SEGÍTHET!

√

TERJEDELEM: A fogalmazásom hossza megfelel az előírásoknak?
NE TÉRJ EL LEHETŐLEG AZ ELŐÍRÁSOKTÓL!

√

KÜLALAK: Olvasható az írásom?
OLVASD ÍRÁSODAT VISSZAFELÉ, mondatról mondatra: ezzel a módszerrel  

jobban kiugranak majd a hibák!

√

EXTRA TIP – Ezen a vizsgarészen is lehet nyomtatott szótárt használni. Az első, kötelező 
írás feladatnál például érdemes az input szövegek kulcsszavait szótárban fellapozni, hogy 
amikor azokra visszautalsz a levélben, egyrészt ne szó szerint másold be azokat, másrészt 
további inspirációt is kaphatsz a szótár példamondataiból.
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TEST 2 READING – QUESTION PAPER

TaSk OnE: Paragraph Headings Questions 1–6

You will read a text about long distance relationships.

 Match each paragraph to the correct heading.
 Place an  in the appropriate box on your Answer Sheet.
 The first one has been done for you.
 There are two extra paragraph headings that you DO NOT need.

Paragraph Headings

A WHAT iS A ‘lonG diSTAnCE RElATionSHip’?

B DIScuSS youR RElATIoNSHIP goAlS

c  FIND WAyS To EXPERIENcE DAIly lIFE TogETHER

D IF PoSSIBlE, mAkE BIg DEcISIoNS IN PERSoN

E kEEP IN mIND THAT you’RE DIFFERENT PEoPlE 

F DoN’T gET TogETHER IF IT’S goINg To STRESS you ouT

g ENjoy lIFE APART 

H lEARN To ASk gooD quESTIoNS

I PRIoRITIZE THE vISITS  
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How to Maintain a Long Distance 
Relationship
Example: A

I’d actually never been in a long 
distance relationship before this one 
so I didn’t really know what to expect. 
I don’t think I realized how much 
‘normal’ relationships are spent just 
experiencing life together. When you’re 
in a long distance relationship you only 
have phone calls, texts, emails, and 
Skype. 

1
Since miscommunication can be 
common and as a result emotions 
can run high, I heavily suggest waiting 
to come to an agreement about 
your relationship until you meet in 
person. From discussions defining the 
relationship to conversations about 
moving to the same city, plan to have 
those when you meet face to face.

2
Again, since your interaction is largely 
limited to conversation, make sure you 
keep the conversation interesting and 
purposeful. For example, instead of 
just asking ‘How was your day?’ ask 
‘How was that meeting with ‘x’ at work 
today?’ This shows that you care about 
your significant other, are aware of their 
daily schedule, and want to be involved.

3
We’ve made an effort to share our lives 
with each other even though we’re 
600 miles apart. If one person has to 
wake up early for work, we both set our 
alarms and call each other as a backup 
alarm. Though we are not morning 

people at all, a few wake up calls have 
turned into 45 minute conversations, 
because it’s nice to start the day 
together. We have a book that we’re 
reading together out-loud on the phone. 

4
It’s worth the time and worth the money. 
While we haven’t nailed it perfectly, my 
boyfriend and I try to see each other 
every 2-3 weeks. And be creative. 
Is there a place you can meet in the 
middle? I live in New York City and my 
boyfriend lives in North Carolina. One 
weekend we decided to take a day trip 
to Washington D.C. He drove and I took 
the train. Sounds crazy, I know, but it 
was so worth it.

5
Being long distance might be really hard 
for one of you one day and easier for 
the other person. You might miss each 
other at different times and for different 
reasons. Study yourself and your 
partner. Learn what makes them tick. 
Learn their emotional needs. Figure out 
how you can support them from afar. 

6
OK, you don’t live in the same city as 
your significant other, but sulking and 
crying is not a valid option. Maintain 
friendships in your city, go to parties and 
dinners, and embrace your life as it is. 
Remember, whether your relationship 
is long-distance or not, you are a 
unique individual. So be the best you. 
Ultimately, you, your partner, and your 
relationship will all benefit.
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TEST 4 WRITING – QUESTION PAPER

TaSk OnE: Transactional Writing 

A notable British film producer, Tom Hooper, has accepted an invitation to talk to the 
film society at your college and you have the task of making arrangements for his 
visit. Read carefully the invitation below and the telephone messages. Then write to 
Mr Hooper and explain the arrangements for his visit. 
 Write a letter of between 100-120 words in an appropriate style.
 Write your answer to this question on the Answer Sheet.

all members of the Magdalen Film Society are invited to a talk by the famous 
film producer Tom Hooper. Tom Hooper won an academy award for directing 
The king’s Speech.

Thursday, 13th March

6 p.m. for 6.15 p.m.

The Central Seminar Room

The talk will be followed by questions, a discussion and a buffet supper at  
7.30 p.m.

TICkETS £5

RSVP asap

MESSAGES:
  TH confirms train arrives 5.55. Pick up at station. (Hope train is on schedule! 

What if late???)
  need projector or other equipment?
  Will TH sign copies of the book / DVD? Several people have phoned to ask.

 



Test 4  WRITING

AKADÉMIAI KIADÓ 96

TaSk TWO: Discursive Writing 

 Choose only ONE of the following questions – 1, 2 or 3.
 Write ca. 150 words.
 DO NOT do more than one task.

1  An English-speaking newspaper is going to publish a series of articles entitled 
Can Fast Food Get Healthy? Write an article in which you discuss the fast food 
restaurant trends in your country.
Present your points clearly. Keep in mind that your article will be published in  
a newspaper.

2  You have read an article by the director of a museum in your town who 
complained that young people were not interested in museums any more and the 
museum would close down in the near future. You disagree with this negative view 
and write a letter to the editor suggesting ways in which the museum could make 
itself more attractive to young visitors. Give details of what you think the museum 
should do and the changes it should make.
Present your points clearly. Keep in mind that your article will be published in  
a newspaper.

3  Your teacher has asked your class to give your opinions about the following 
topic: The best way to travel is by air. Write your essay.
Explain your points for and against and provide a conclusion at the end. Make sure 
you state your arguments in a logical way. 

 


