
10 tipp az eredménytelen angol tanuláshoz

- és egyben 10 tipp az eredményeshez

A nevem Tea. Tea Cher.

Több, mint 15 éve tanítok angolt. Tanítottam már középiskolában, nyelviskolában, cégeknél és 

magántanárként is. Munkám során egyre azt tapasztalom, hogy rengeteg nyelvtanuló 

megreked egy bizonyos szinten; úgy érzi, hiába tanul évek óta, mégsem fejlődik a 

nyelvtudása: nem mer megszólalni, elfelejti a szavakat, problémát okoz egy rövid fogalmazás 

összehozása, stb. Pedig sokszor nem a befektetett munka mennyiségével van a fő gond, 

hanem avval, hogy a tanuló nincs tisztában azzal, mit miért kellene csinálnia.

Hogy befektetett energiánk és időnk meghozza a gyümölcsét, tudatosan kell tanulnunk, mindig

szem előtt tartva, hogy mire fókuszálunk éppen. Ehhez szeretnék itt segítséget nyújtani.

Tulajdonképpen tanítványaim (illetve pár kollégám) leggyakoribb – általam tévesnek ítélt - 

vélekedéseit, hozzáállását gyűjtöttem itt össze, azzal a céllal, hogy egyenként górcső alá 

vegyem őket, bemutatva, mi velük a probléma és más megközelítést ajánlva.

Nem új módszert ajánlok, ezt előre bocsátom. Nem is azt, hogy kevés befektetéssel fogsz 

megtanulni angolul. A nyelvtanulás, bár lehet élvezetes, mindenképpen időigényes: éveket kell

ráfordítani. Nincs igazán könnyű és gyors módszer (akik ilyet ígérnek, olcsó reklámfogással 

élnek: ne dőljünk be nekik). A felesleges vergődést, az egy helyben toporgást azonban 

megspórolhatjuk, és a kemény munka is lehet élvezetes, ha megfogadunk pár tanácsot.

Ajánlom, hogy ahogy olvasod a fejezeteket, folyamatosan keresd, mi és hogyan vonatkozik 

rád, és miben tudnál változtatni nyelvtanulási stratégiádon. Valószínűleg vannak olyan 

területek, ahol nincs szükség változtatásra, olyanok is, ahol nem rajtad áll a változtatás, és 

olyanok is, ahol ragaszkodni fogsz eredeti elképzeléseidhez. Ez természetesen nem probléma. 

Őszintén remélem azonban, hogy az e-könyv elolvasásával egy új szemlélettel leszel 

gazdagabb, ami meg is hozza majd a gyümölcsét.

Eredményes tanulást kívánok!

Tea



1. tévhit: 

Fejlődésed érdekében válassz olyan tananyagot/kurzust, amit nehéznek találsz 

– így biztosan feladod pár hét után.

Ma, mikor a nyelvvizsga kényszere annyira sürgeti a tanulókat, egyre népszerűbb az a 

vélekedés, hogy időt, energiát spórolunk meg avval, ha kihagyjuk az egyszerűbbnek 

tűnő szinteket, és mindjárt ott állunk neki a nyelvvizsgára való készülésnek, ahol 

igazából szeretnénk, ha tartanánk.

A keserű igazság azonban az, hogy attól, hogy nehezebb könyvet veszünk, még nem 

fogunk jobban tudni angolul.

Nem szerencsés dolog a kelleténél nehezebb kurzust, illetve könyvet választani. Sőt, 

gyakran pont az ellenkezője igaz: láttam reménytelennek tűnő eseteket magukra 

találni, miután vissza lettek téve a gyengébb csoportba. Egyszerűen azért, mert talán 

először éltek át sikerélményt a nyelvvel kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem egy sikermenet volt számukra a

középiskolai angolóra, hiába sikerült még az érettségit is letenniük.

Egyáltalán nem mindegy, hogy a nyelvtanuláshoz (csakúgy, mint akármilyen tanuláshoz) a siker vagy a 

kudarc élménye párosul. Ha túl nehéz tanfolyamot/tananyagot választasz, kínlódás lesz az egész, és 

előbb-utóbb abbahagyod.

Honnan tudhatod, hogy túl nehéz neked egy könyv?

Ha fellapozod például egy szövegértés (reading) feladatnál, és az ellenőrző kérdések megértése is 

problémát okoz, akkor valószínűleg alacsonyabb szintre van szükséged. 

Nézzünk erre egy példát: mondjuk üzleti nyelvvizsgát szeretnénk, és a  ProFile Intermediate (Oxford) 

könyvet néztük ki magunknak. Kinyitjuk valahol középen, egy Reading feladatnál.

Tegyük fel, hogy az ellenőrző kérdéseknél a bekarikázott szavakat nem ismerjük:

http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/5942?cc=hu


Tegyük fel továbbá, hogy a feldolgozandó szövegben szintén van jó pár, számunkra ismeretlen szó 

(karikázva). Ezzel a szöveggel garantáltan vért fogunk izzadni! Komolyan meggondoljuk majd, mikor 

állunk neki a következő leckének! 

Ez a feladat a ProFile Intermediate

(Oxford) könyvből származik. A példában

szereplő tanulónak jó szívvel a ProFile 

Pre-Intermediate tankönyvet tudnám

javasolni. Abból is bőven lesz mit

tanulnia!

Melyik szinten kezdj hozzá (újra) a

tanuláshoz?

Az a tapasztalatom, hogy azoknál a tanulóknál, akik úgy érzik, hogy valahogy

megrekedtek a nyelvtanulásban (nem megy a beszéd, az írás, stb., pedig már sok

éve tanulnak angolul), tipikus probléma, hogy a Pre-Intermediate (kb:

középhaladó) szint maradt ki, mind a szókincs mind a nyelvtani alapok

tekintetében. Ez nem azt jelenti, hogy ezt kihagyták volna az iskolában, de

valószínűleg nem lett hatékonyan megtanítva/megtanulva. Ennek több oka lehet:

egyrészt sok gimnáziumban, középiskolában érezhető valamiféle kényszer a gyors

haladásra, az eredményekre, ami sokszor a hatékony - egyben időigényesebb -

készségfejlesztés rovására megy. Másrészt, ugye, a tipikus tanulói magatartás is a

kisebb ellenállás irányába törekszik: csak azt csinálja meg, amit nagyon muszáj,

és ez nem mindig munkálja a nagyobb hatékonyságot és a jól megalapozott

nyelvtudást (erről bővebben szintén az e-könyvben olvashatsz.)

Ilyen esetben tehát egy Pre-Intermediate kurzusnak érdemes nekilátni.

A másik tipikus eset, hogy tanultál pár évig angolul, de aztán hosszabb időre abbahagytad (pl. a 

főiskola/egyetem alatt). Ekkor a legokosabb megoldás először a legutóbb tanult szintet újra átvenni.

Segítségünkre lehet még az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeret   (CEF), ami a 

különböző nyelvi kompetenciákat sorolja be A1-től C2 szintig. Ma már a nyelvvizsgákat is ehhez igazítják,

és a legújabb kiadású nyelvkönyvek hátulján is megtalálható ez a besorolás. 

Saját tudásunkat pedig az itt található CEF idegennyelvi szintfelmérő teszt alapján

viszonylag egyszerűen felmérhetjük.

A mellékelt ábra egy Pre-Intermediate könyvről származik, és azt mutatja, hogy a könyv A2

szintről közepes B1 szintre juttatja el a tanulót.

Ezután már nincs más hátra, mint a tudásunknak megfelelő, illetve a továbbfejlődést

biztosító szintű tananyag, illetve tanfolyam kiválasztása. Ha magántanárt keresünk, akkor is energiát, 

pénzt és felesleges köröket spórolunk meg azzal, ha konkrét tervekkel rendelkezünk.

Általában a

következő angol
elnevezésekkel

illetik a különböző
nyelvi szinteket

(nehézségi
sorrendben, a

legkönnyebbtől
kezdve):

Beginner

Elementary
Pre-Intermediate

Intermediate
Upper-Intermediate

Advanced 

http://www.tudatosnyelvtanulo.eu.pn/Test-Your-CEF-Level.pdf
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret
http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/5942?cc=hu


2. Tévhit:

Magolj önmagukban álló szavakat tematikus szószedetekből.

- Tuti, hogy szövegösszefüggésben nem fogsz emlékezni rájuk.

Hogyan tanuljunk szavakat?

Először is: mindenképpen szövegkörnyezetben! 

Legkézenfekvőbb módja ennek a készségfejlesztő feladatokban előforduló szavak tanulása. 

Profin szerkesztett, modern könyvekben (nemzetközileg elismert kiadók – pl. Oxford, 

Cambridge, MacMillan, Longman – könyveit válasszuk) ezek a feladatok eleve úgy vannak 

elkészítve, hogy ha a rendeltetésüknek megfelelően oldjuk meg őket, az agymunkát nem 

megspórolva (erről bővebben a készségfejlesztésről szóló, 6-8. fejezetekben olvashatsz), akkor

az új szókincs nagy része a feladatok megoldása közben eleve rögzül. A munkafüzetek 

rendszerint további, kapcsolódó feladatokat kínálnak. Az eredményt nagymértékben javítja, ha

a feldolgozott szöveget végül megpróbáljuk a saját szavainkkal megfogalmazva – de az új 

szókincset is felhasználva - elmondani. Ha még ezután is maradnak olyan szavak, amiket nem 

sikerült megjegyezni, azokat nyugodtan magolhatjuk önmagukban is (a szövegkörnyezetükre 

emlékezni fogunk).

Itt azonban  hangsúlyoznám a készségfejlesztő (reading, listening, writing, speaking) 

feladatoknál elmondottakat, mert azok betartása nélkül nem fognak „maguktól” a fejünkbe 

menni a szavak. (Lásd erről a 6-8. fejezeteket.)

Vannak aztán olyan nyelvkönyvek, amik a szókincsfejlesztéshez külön segítséget is adnak, pl. 

a könyv végén Vocabulary Bank vagy hasonló néven. Olyan kiadványok is kaphatók, amik 

kizárólag szókincsfejlesztéssel foglalkoznak (pl. English Vocabulary in Use (Cambridge, 

McCarthy-O'Dell)). Ha ilyen könyvet keresünk, mindenképpen olyat válasszunk, ami megfelelő 

gyakorlófeladatokat  is biztosít a szavak mellé, ugyanis agyunk a szavak puszta nézése közben

nemigen hajlandó dolgozni. Muszáj komolyabb munkára fognunk, mert csak aközben rögzít. 

Nézzük csak a következő statisztikát:

10 % -át jegyezzük meg annak amit olvasunk

20 % - át jegyezzük meg annak amit, hallunk

30 % - át jegyezzük meg annak ,amit látunk

50 % - át jegyezzük meg annak, amit hallunk és látunk

70 % -át jegyezzük meg annak, amiről önmagunk beszélünk

90 % -át jegyezzük meg annak, amit önállóan kipróbálunk és végrehajtunk.



Mi következik ebből? 

• Ha csak bámuljuk a szavakat, jó ha 10-ből egyet meg bírunk jegyezni!

• Ha már ábra is van hozzá, akár 30%-ára is emlékszünk később.

• Ha használjuk is őket, 70% fölött lehet a megjegyzési arány – és annál több, minél 

inkább sajátunk, amit mondunk/írunk.

Nézzük ezt meg egy példán, ami a New English File (Oxford) Pre-Intermediate tankönyv 

hátuljában található Vocabulary Bank-ből származik:  

A mozgással kapcsolatos prepozíciókat (elöljárószókat) tanuljuk.

Találunk egy listát a szavakkal, és mindegyikhez tartozik egy kép – máris megcéloztuk a 30%-

ot. Össze kell párosítani a képeket a prepozíciókkal – itt már egy tevékenység is bekapcsolódik

a magasabb megjegyzési arány érdekében. Végül a (b) részben az a feladat, hogy takarjuk le 

a prepozíciókat, és csak a képet nézve mondjuk el, hova ment a kutya – harc a 70%-ért!



3. tévhit: 

Járj magántanárhoz azzal a biztos tudattal, hogy ez egyenes út a nyelvvizsgához.

Sok tanuló valahogy azt gondolja (bár valószínűleg magának sem vallja be), hogy ha drága 

magánórákat vesz, akkor magától fejébe megy a nyelvtudás. Otthon dolgozni nincs ideje, 

(vagy lusta), elmegy órára, szabadkozik, hogy miért nem tudott éppen készülni, a (szülők) 

gatyája rámegy a magánórákra, és csodálkozik, hogy nem sikerül a nyelvvizsga.

Mikor kezdjünk „nyelvvizsgára készülni” és mit értünk ez alatt?

A középfokú nyelvvizsga a Közös Európai Referenciakeret alapján B2

szintnek felel meg. Ez azt jelenti, hogy – más osztályozás szerint- az

Upper-Intermediate szintig kell eljutni. Vagyis, ha alapszintről indulunk,

akkor az Elementary-tól az Upper-Intermediate-ig 4 szintet kell

végigtanulni (lásd a keretet). Ez szókincs és nyelvtan szempontjából

nagyjából megfelel a régi gimnáziumi tananyagnak, ahol minden

évfolyamra jutott egy könyv. Ma sem megy ez gyorsabban! Mégis

rengeteg tanuló a Pre-Intermediate szintnél már úgy gondolja, hogy

eleget tanult már, itt az ideje „nyelvvizsgára készülni”. Ez alatt azt értik,

hogy nyelvvizsgafeladatokat kell megoldani tömegével (erről a témáról

lásd még az 5. és 9. fejezeteket), és mehetnek nyelvvizsgázni. Aztán ha

nem sikerül, akkor kezdődik, hogy válasszunk könnyebb nyelvvizsgát. (Ilyen pedig nem 

nagyon van.)

A nyelvvizsgatesztek nem helyettesítik azt a széleskörű készségfejlesztést, amin az 

Intermediate és az Upper-Intermediate nyelvkönyvek végigvezetik a tanulót. Az Intermediate 

szint végégtanulása előtt semmiképpen nem javasolnám a vizsgatesztekkel való készülést. 

Addig a „nyelvvizsgára készülés” nem jelent mást, mint haladni az angol tanulással.

Hogyan lehet a magánórákat minél gazdaságosabban kihasználni?

Ha hajlandók vagyunk rászánni az időt és az energiát az önálló tanulásra (is), sok pénzt 

megspórolhatunk, mert kevesebb magánórát kell vennünk. Íme néhány ötlet:

• A gyakorló feladatok zömét (pl. munkafüzet) egyedül is meg lehet otthon oldani, s 

amennyiben megoldókulcsos a munkafüzetünk (ajánlott ilyet venni), ellenőrizni is 

tudjuk magunkat, így a házi feladat ellenőrzése nem vesz el időt az órából. Nyugodtan 

megbeszélhetjük tanárunkkal, hogy csak azokat a feladatokat beszéljük meg órán, 

amikkel problémánk adódott.

Általában a

következő angol
elnevezésekkel

illetik a különböző
nyelvi szinteket

(nehézségi
sorrendben, a

legkönnyebbtől
kezdve):

Beginner

Elementary
Pre-Intermediate

Intermediate
Upper-Intermediate

Advanced 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret


• Tovább takarékoskodhatunk avval, ha bizonyos, órán feldolgozandó anyagokat előre 

elolvasunk, meghallgatunk, hogy az órán már a feladatokra, beszélgetésre tudjunk 

koncentrálni.

• Vannak olyan - irigylésre méltó önszorgalommal rendelkező - tanulók, akik remekül 

tudnak haladni egy kijelölt tananyaggal minimális tanári felügyelet mellett egyedül is. A 

tanár szerepe itt csak a tananyag meghatározása, a megfelelő haladás nyomon 

követése, ellenőrzése.

A legtöbb energiát és pénzt azonban a nem megfelelő tanfolyam/tanár kiválasztásából adódó 

felesleges körök megspórolásával takarítjuk meg:az 1. fejezetben tárgyaltaknak megfelelően 

határozzuk meg magunk, hogy hol tartunk, hova és hogyan szeretnénk eljutni, és a 

terveinkhez keressünk megfelelő magántanárt!

4. tévhit: 

A nyelvórákon tegyél meg mindent, hogy könyved, munkafüzeted minél előbb ki

legyen töltve, így nem érhet meglepetés, ha felszólítanak. Használd ehhez a

megoldókulcsot, a tapescriptet (hallás utáni feladatok szöveges leírása), vagy

társaid megoldásait. 

Valójában nagyon rossz az a (nagyon is gyakori) tanulói hozzáállás, hogy az illető igyekszik 

minden helyet kitölteni a könyvben, munkafüzetben – lehetőleg minél kevesebb munkával. 

Nagy igyekezettel írja be a vonalakra a társaitól vagy a tanártól elcsípett mondatokat. De az 

sem mindig célravezető, ha a tanuló - bár maga oldja meg a feladatot – igyekszik ész nélkül, a

példamondat alapján minél gyorsabban túl lenni a feladaton. (Netán még boldogan be is nyögi 

a végén, társai bosszantására, hogy „Kész!”)

A helyzet az, hogy a tankönyv és a munkafüzet gyakorlatainak megoldása nagyon jól 

szolgálják a nyelvtudás fejlesztését, de kizárólag azáltal, hogy a tanuló

egymaga - odafigyelve a feladat céljára - végigcsinálja őket, majd ellenőrzi

magát. Azt javasolnám, ha egy gyakorlat  nem megy, ne áltassuk magunkat

azzal, hogy valahonnan beírjuk a helyes megoldást - inkább hagyjuk üresen,

nézzük át az ide vonatkozó részeket a tankönyvből, nyelvtankönyvből, majd

térjünk vissza rá. (Persze ez csak akkor működik, ha ezért nem jár valami

retorzió az angolórán.) A kitöltött könyv/munkafüzet ugyanis azt a hamis

...ha egy
gyakorlat

nem megy, ne
áltassuk

magunkat
azzal, hogy
valahonnan

beírjuk a
helyes

megoldást...



illúziót kelti, hogy már túl vagyunk rajta, megtanultuk, mehetünk tovább. Később meg nem 

értjük majd, miért nem emlékszünk semmire. 

Mire jó a megoldókulcs?

A megoldókulcsos könyvek, munkafüzetek irtózatosan hasznos segítőtársai a tudatos 

nyelvtanulónak, ha rendeltetésszerűen használják őket. Ha viszont nem, akkor inkább 

rontanak a nyelvtanulás hatékonyságán. Középiskolai tanítási tapasztalatomban sajnos nagyon

jellemző volt az a tanulói magatartás, ami kínkeservvé tette a megoldókulcsos munkafüzet 

használatát a tanár számára: a tanulók egy része ugyanis egyszerűen kimásolta onnan a 

helyes megoldásokat és öntudatosan dőlt hátra a feladatok ellenőrzése közben, illetve büszkén

bemondta a helyes válaszokat.

A tudatos nyelvtanuló természetesen máshogy használja a megoldókulcsos könyveket, 

munkafüzeteket. A fitnesz edzők azt szokták mondani, hogy koncentrálj arra az izomra, amit 

éppen dolgoztatsz. Itt is erről van szó: koncentrálj arra a készségre, amit éppen fejlesztesz:

1. Tedd fel a kérdést: „Mit gyakorlok most?”

2. Értsd meg a feladathoz tartozó nyelvtant, szókincset, nézd át az ide vonatkozó leckét a 

tankönyvből. (És, hangsúlyoznám, ne pusztán a mintamondatból következtesd ki a 

megoldást – mankó ugyanis nem mindig lesz.)

3. Oldd meg a feladatokat.

4. Végül ellenőrizd magad a megoldókulcs alapján. Ha hibát találsz, kezdd elölről a kört.

Tipp: a későbbi gyakorlás szempontjából hasznos lehet a ceruzával való kitöltés, így radírozás 

után újból  lehetőségünk lesz gyakorlásra. Ne feledjük: NEM ugyanaz, ha átolvassuk, mintha 

újból kitöltjük: az utóbbi esetben agyunk rögzít, az előbbiben nem, hiszen ahogy a 2. 

fejezetben már szó volt róla:

10 % -át jegyezzük meg annak amit olvasunk 

...

90 % -át jegyezzük meg annak, amit önállóan kipróbálunk és végrehajtunk.

Ne feledd: minél inkább „benne vagy” egy feladatban (azaz nem csak azért csinálod, mert 

mondták), annál hatékonyabb a tanulás!



5. tévhit: 
Tanuld meg fejből az 1000 kérdés 1000 válasz c. könyv kidolgozott

modellválaszait, így bármilyen témáról kompetensen fogsz tudni beszélni. 

(Azért ne csodálkozz, ha néha furcsán néznek rád.)

Azt mindjárt az elején elárulom, hogy meglehetősen kevés olyan helyzet lesz életed során, 

amikor előránthatod az előre kidolgozott és betanult modellválaszokat (akármilyen anyagból is 

tanultad őket). Ha mégis megpróbálsz így beszélgetni emberekkel, ne csodálkozz, ha furcsán 

néznek rád.

Sőt, azt is elárulom, hogy ma már a nyelvvizsgák sem erről szólnak. Sokkal inkább az önálló 

véleményalkotásról, érvelésről, személyes érintettség kifejtéséről, sokszor olyan témákkal 

kapcsolatban, amik állandó változásban vannak.

Mit tegyél helyette?

A modern, naprakész tankönyvet sajnos nem igazán lehet megspórolni. (lásd lejjebb: Milyen 

nyelvkönyvet válassz). Ezek a különböző készségeket (l. a 6-8. fejezeteket a 

készségfejlesztésről) folyamatosan fejlesztve végigvezetnek minket a legalapvetőbb témákon. 

Sajnos a magyar tanuló sok esetben az angol könyvekben találkozik először az 

európai/angolszász kultúra hétköznapi témáival és feladattípusaival. A modern nyelvvizsgákon 

ütközik össze először a magyar közoktatás és a nyugati oktatás merőben eltérő szemlélete. A 

magyar vizsgázó megtanulandó, bebiflázható anyagot, tételsort vár a tanárától, míg a (jobb) 

nyelvvizsgák az életben való eligazodás képességét igyekeznek felmérni. Ebben pedig a mai 

magyar iskola rettentő keveset segít.  Nem csoda, ha a tanulók visszatérő panasza a modern 

nyelvkönyvek beszéltetős feladataival kapcsolatban, hogy „De hát erről magyarul se tudok mit 

mondani!”

Mikor kezdjünk nyelvvizsgára készülni?

Erről a témáról a 3. fejezetben olvashatsz bővebben. Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy 

először mindenképpen túl kellene lenni legalább egy Pre-Intermediate, majd egy Intermediate 

szintű tananyagon. Igazából a középfokú nyelvvizsga az Upper-Intermediate szinthez van 

„belőve”, szóval ha biztosra akarsz menni, nem érdemes elsietni a dolgot!

Milyen nyelvkönyvet válassz?

Jónevű, nemzetközileg elismert kiadók (pl. Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, stb.) 

könyveit, lehetőleg minél frissebb kiadásúakat. Igaz, sokkal drágábbak, mit a hazai kiadású 

társaik, de profin szerkesztettek, érdekes, naprakész, életszerű témákat dolgoznak fel olyan 

formában, ahogy a való életben vagy a nyelvvizsgákon előkerülnek. Többségükhöz internetes 

támogatás is elérhető (az Oxford University Press legnépszerűbb sorozataihoz pl. leckénként 



találsz nyelvtani és szókincsfejlesztő feladatokat, játékot, stb. itt). A végeredményt nézve 

végül is megtérül a befektetés.  

Példaképpen hasonlítsuk össze ugyanannak a témának (Shopping) az alapszókincset 

összefoglaló részét két nyelvkönyvből: 

Jobbágy-Katona-Shopland: General Communication Skills and Exercises (nemzeti 

Tankönyvkiadó):

http://www.oup.com/elt/students/?cc=hu


James Gault: Headway Talking Points (Oxford):

Amit a második példánál láthatunk az elsővel szemben:

1. naprakész szókincs

2. nem csak olvasunk, hanem egyből dolgozunk is (szóval rögtön többet céloztunk meg a 

10%-os megjegyzési aránynál – lásd még erről a 2. fejezetet )

Kérdés: melyik szolgálja vajon a hatékonyabb nyelvtanulást?



6. tévhit: 

Az olvasás utáni értés (reading) feladatokban a tanulmányozandó szöveget

először fordítsd le mondatról mondatra haladva, csak így tudod megoldani az

utána következő feladatokat.

Ha fejlődni szeretnél, akkor éppen az ellenkezőjét kell tenned! 

Ezeknek a feladatoknak az a célja, hogy egy – az adott szinthez képest nagy kihívást jelentő – 

szövegből ki kell mazsolázni bizonyos információkat, anélkül hogy tökéletesen értenénk 

minden kis részletet. A szöveghez kapcsolódó feladatok arra próbálnak minket rávenni, hogy 

többször is térjünk vissza a szöveghez: először csak felületesen olvassuk át, majd egyre több 

mindent próbáljunk megérteni belőle. Az összes gyakorlat befejeztével természetesen végig 

lehet újra menni a szövegen és lefordítani, ha a tanulók igénylik. A tapasztalatom azonban az, 

hogy ilyenkorra már alig marad olyan dolog, amit ne sikerült volna megérteniük. 

Tehát: ha a kapcsolódó feladatok jól vannak

megszerkesztve (l. a keretet: Milyen könyvet válassz?),

a végére alig marad olyan dolog, amit ne sikerülne a

tanulóknak megérteni. A nagy különbség a címben

megfogalmazott hozzáálláshoz képest az, hogy így a

tanuló agya dolgozott (és közben rögzített), míg a

lefordítós esetben készen kapta a megoldást (a tanártól

vagy a szótártól) – így alig rögzült belőle valami (10-

20%) (l. a másik keretet: Egy kis tanulásmódszertan). 

Ebből talán érthető, miért van az, hogy az 

előzetes kiszótárazás, vagy a tanár segítségével 

mondatról mondatra haladás megakadályozza a 

hatékony tanulást. Sajnos az a helyzet, hogy 

ezzel a tanárok jó része sincs tisztában, és az 

ilyen a szövegeket szavanként lefordítják a 

tanulókkal, majd azután feladják magolásra. Hát 

igen, ezen a módszeren szocializálódtunk, nehéz 

tőle szabadulni …

Tipp: Rengeteget lehet tanulni abból, ha végül megpróbáljuk a történetet a saját szavainkkal elmondani –

törekedve az új szókincs használatára. Fáradságos feladat, de ne feledjük: a 70%-ért dolgozunk. (l. a 

keretet)

Egy kis tanulásmódszertan

10 % -át jegyezzük meg annak amit olvasunk

20 % - át jegyezzük meg annak amit, hallunk

30 % - át jegyezzük meg annak ,amit látunk

50 % - át jegyezzük meg annak, amit hallunk és
látunk

70 % -át jegyezzük meg annak, amiről 
önmagunk beszélünk

90 % -át jegyezzük meg annak, amit önállóan 
kipróbálunk és végrehajtunk.

Milyen nyelvkönyvet válassz?

Jónevű, nemzetközileg elismert kiadók (pl.

Oxford, Cambridge, Longman, Macmillan, stb.)

könyveit, lehetőleg minél frissebb kiadásúakat.

Igaz, sokkal drágábbak, mit a hazai kiadású

társaik, de profin szerkesztettek, érdekes,

naprakész, életszerű témákat dolgoznak fel

olyan formában, ahogy a való életben vagy a

nyelvvizsgákon előkerülnek. Többségükhöz

internetes támogatás érhető el, így a

végeredményt nézve megtérül a befektetés. 



7. tévhit: 

A hallás utáni értés (listening) feladatokhoz keresd meg a könyv hátuljában

található szöveges leírást (tapescriptet), és ezzel együtt hallgasd, enélkül

úgysincs esélyed.

A listening feladatok valóban nagy kihívás elé állítják a legtöbb nyelvtanulót. Első hallgatásra 

reménytelennek tűnik a helyzet, nem gondoljuk, hogy valaha is megértjük, amiről a 

hanganyagban szó van. 

A megoldás azonban nem az, hogy rögtön fellapozzuk a tapescriptet (a szöveges leírást) a 

könyv hátuljában, hiszen így pont a próbálkozást, a ráhangolódást – vagyis a feladatban való 

aktív részvételt, és így az információk rögzítését - spóroljuk meg, és a feladatot 

tulajdonképpen szövegértési feladattá redukáljuk. 

Mit tegyünk helyette?

Először is hadd jegyezzem meg: a listening feladatok megértése nem annyira reménytelen 

vállalkozás, mint amilyennek elsőre tűnik, csak okosan kell csinálni és rá kell szánni az időt 

(akár egy egész tanórát is). Nem szégyen sokszor végighallgatni a hanganyagot. Sőt! Annál 

több rögzül.

Másodszor: nem az a feladat, hogy az egész szöveget kifogástalanul megértsük, 

hanem információkat szeretnénk kihallani belőle. A hanganyaghoz kapcsolódó feladatok arra 

szolgálnak, hogy ezekre ráirányítsák a figyelmünket.

Hogyan végezzük a listening feladatokat?

1. Hallgassuk végig a hanganyagot.

2. Nézzük át a hozzá kapcsolódó kérdéseket, feladatokat. Lehet, hogy néhányra már az 

első hallgatás után tudni fogjuk a választ. De ha nem, ne essünk kétségbe, előbb-utóbb

menni fog.

3. Hallgassuk meg a szöveget még egyszer vagy kétszer, majd próbálkozzunk újból a 

feladatokkal.

4. Újból hallgassuk végig a hanganyagot időnként leállítva, visszatekerve, hogy a kérdéses

részeket jobban kivehessük.

5. Ezután már remélhetőleg nem sok tisztázatlan kérdés maradt – irány a tapescript: Most

hallgassuk újra végig, közben követve az írott szöveget is. Válaszoljunk a még hiányzó 

kérdésekre.



Ha szükséges szótárazzunk, de inkább csak végső

esetben. Miért? Muszáj, hogy munkára kényszerítsük az

agyunkat, mert csak akkor hajlandó rögzíteni. 

Emlékezzünk: nem a 10-20%-os  megjegyzési arány a

cél!

8. tévhit: 

A fogalmazások írása (writing) fáradságos feladat – próbáljuk meg valahogy

elsunnyogni. Ha ez nem megy, szerezzünk be egyet barátainktól vagy az

internetről. 

Igen, fogalmazást írni valóban fáradságos feladat. Viszont egyrészt ez a nyelvvizsgák egyik 

típusfeladata, amit túl késő a nyelvvizsga előtt elkezdeni gyakorolni. Ezt a készséget – a 

többihez hasonlóan – kezdő szinttől folyamatosan kell fejleszteni, először egyszerűbb, majd 

egyre nehezedő feladatokon keresztül.

Másrészt, ha megfelelően szerkesztett könyvet használunk, akkor a feladat eleve úgy van 

felépítve, hogy először látunk egy modell szöveget. Nem bűn ebből a szövegből 

kifejezéseket, vagy akár mondatokat is „lopni”. Sőt! Ezért vannak odatéve. A feladat valójában 

nem más, mint a modell szöveg saját magunkra (illetve a feladatunkra) való alkalmazása. Így 

már nem is olyan nehéz jól összeszedett írásmunkát készíteni. A többi készséghez hasonlóan a

fogalmazás feladatok is egyre nehezednek, egyre több tudást kívánnak, ahogy egyre 

magasabb szintre jutunk a tanulásban. Ha nem próbáljuk meg állandóan „megúszni” (pl. addig

mondogatni, hogy még nem értünk rá foglalkozni vele, amíg a tanár majd csak elfelejti), 

meglátjuk, egyre gördülékenyebben tudunk majd írni. Amire a nyelvvizsgára készülünk, már 

tisztában leszünk az alapvető témákkal és technikákkal, és nem esik majd annyira nehezünkre 

magunktól megírni egy bonyolultabb levelet. Ha viszont lusták vagyunk vele dolgozni, annak 

automatikus következménye a nyelvvizsgagyakorlatoknál az a panasz, hogy „Fogalmam sincs 

mit lehetne erről írni, még magyarul sem!”

Nézzünk meg egy példát!

Feladat: Írjunk egy levelet az XY Hotelnek. Foglaljunk le egy egyágyas szobát 4 éjszakára a 

jövő hónapban. Kérjünk tengerre néző szobát és egy katalógust a szállodáról.

A feladat elsőre megvalósíthatatlannak látszik. (Elementary, vagyis alapszintről van szó). Ám 

ha figyelembe vesszük, hogy a szöveg zölddel aláhúzott részét egy az egyben átvihetjük saját 

Tipp:

Rengeteget lehet tanulni abból, ha
végül megpróbáljuk a szöveget a

saját szavainkkal elmondani –
törekedve az új szókincs

használatára. Fáradságos feladat, de
ne feledjük: a (legalább) 70%-ért

dolgozunk. 



fogalmazásunkba, máris megkönnyebbülünk egy picit.

Ha figyelmesen elolvassuk a feladat szövegét, ott megtaláljuk azokat a további kifejezéseket 

is, amelyekre szükségünk van (naranccsal aláhúzva). Tulajdonképpen már csak össze kell rakni

a levelet!

Ugye, nem is olyan nagy ördöngösség viszonylag kevés nyelvtudással szobát foglalni egy 

hotelben! Büszkék lehetünk magunkra! És higgyük el: ez nem csak másolás – ezen a szinten 

ennyi a feladat: saját magunkra szabni a modell-levelet. Minél magasabb szintre jutunk, annál 

többet kell magunknak megoldani, míg végül a nyelvvizsgán önállóan meg kell tudnunk írni 

egy 150-200 szavas üzleti levelet. 

A feladat a New Headway Elementary (Oxford) munkafüzetéből  származik.



9. tévhit: 

Ha nyelvvizsgára készülsz, ne pocsékold az idődet és pénzedet nyelvkönyvekre. 

Oldj meg egy csomó nyelvvizsgafeladatot, és nem érhet meglepetés. 

Ez éppenséggel igaz is lehet – azoknak a tanulóknak az esetében, akik hatékonyan 

végigcsináltak több évnyi nyelvi képzést, és a nyelvvizsga előtt meg szeretnének ismerkedni a 

kiválasztott vizsga típusfeladataival. Viszont a nyelvvizsgafeladatok oldogatása nem helyettesíti

a sokéves felkészülést. Nem is ez a célja. 

Mire jók a nyelvvizsgafeladatok - és mire nem?

A nyelvi feladatoknak két nagy csoportjuk van: vannak, amelyeket a nyelvtudás mérésére 

találtak ki, és vannak, amelyeket annak a fejlesztésére. Nem árulok el nagy titkot azzal, 

hogy ha állandóan mérő típusú feladatokat oldunk (és tizenötödszörre is látjuk, hogy pl. a 

kérdéseknek csak felét tudtuk megválaszolni), avval nem sokat fejlődik a tudásunk.

Hol tartok?

Ha elhatározzuk, hogy nyelvvizsgázni szeretnénk, akkor az első kérdés, ami felmerül, hogy hol

tartunk éppen? Ha ezt magunk szeretnénk tesztelni, megpróbálkozhatunk egy nyelvvizsga 

mintateszt kitöltésével. Az interneten minden valamirevaló nyelvvizsgához találunk ilyeneket, 

és többnyire a hallás utáni teszt hanganyaga is elérhető. Ellenőrizzük megoldásunkat 

(általában a megoldókulcs is elérhető), és ha gyászosnak ítéljük meg a teljesítményünket, 

akkor nagy valószínűséggel még egy vagy két kurzust végig kell csinálnunk, mielőtt a 

tesztfeladatok ideje eljön.

Melyik szinten kezdjek hozzá (újra) a tanuláshoz?

Ezzel a kérdéskörrel az 1. fejezet foglalkozik bővebben.

Mikor kezdjek nyelvvizsgára készülni?

Ehhez pedig az 5. fejezetet kell fellapoznod.

Végül ne feledd: a nyelvtanulás célja nem a nyelvvizsga (még akkor se, ha néha csak azt 

bírjuk a szemünk előtt látni)!



10. tévhit: 

Az ismételgetésre épülő feladatokat hagyd ki. Semmi értelme szinte ugyanazt

többször elmondani vagy leírni.

Azokat a feladatokat, amelyekben – kis módosításokkal – ugyanazt a típusmondatot kell 

ismételni angolul úgy hívják: drill. Ez annyit tesz: fúró. Talán a hasonlat miatt hívják így, mivel 

látszólag körbe-körbe forogva halad egyre mélyebbre. Leginkább újonnan tanult nyelvtan 

„besulykolásánál” alkalmazzák. Tipikus tévedés a nyelvtanulók részéről az, hogy azzal, hogy 

megértették a nyelvtant, minden el van intézve. Sajnos nincs.

Míg néhány területen valóban úgy tanulunk, hogy ha valamit egyszer megértünk, azt azután 

már alkalmazni is tudjuk, a nyelvtanulásnál ez sajnos nem így van. Akkor tudjuk pl. a Simple 

Present Tense-t (egyszerű jelenidőt) alkalmazni, ha már annyiszor elmondtuk, hogy „Do you 

… ?”, hogy már a „fülünkben” van, ha már úgy érezzük, nem is tudunk másképp elkezdeni egy 

kérdést. És ide bizony lassan, rengeteg hasonló mondat, párbeszéd elmondása, leírása által 

lehet eljutni. Egy tanár akkor jár el helyesen, ha elegendő időt hagy az ilyen jelentéktelennek 

tűnő párbeszédek begyakorlására. Ez azonban sokszor nincs így. Ennek sokféle oka lehet: pl. a

tanár vagy a tanuló nem érzi fontosnak, gyorsabban szeretne haladni, vagy a tanterv előírja a 

gyorsabb haladást, stb. A gyorsabb haladás azonban általában felületes tanulást is jelent.

Nézzünk meg egy példát. A mellékelt feladat a New

Headway Elementary (Oxford) könyvből származik.

Az új nyelvtan a there is/there are szerkezet.

A könyvben levő képről kell mondatokat mondani a

mellékelt séma szerint (l. az ábrát).

A tipikus kérdés a tanulók részéről ilyenkor:

„Muszáj az összeset végigmondani?”

Ha azt akarjuk, hogy még a következő héten is

emlékezzünk rá, akkor igen, muszáj!

Egy másik tipikus példa a minta párbeszéd. Ezt először általában ki kell egészíteni, sorba kell 

rakni, vagy valami egyéb olyan dolgot kell vele csinálni, amitől a tanuló azt érzi: „Most 

haladunk.” (töltjük a könyvet). A következő feladat általában így hangzik: Practise the 

conversation with a partner. (Gyakorold a párbeszédet egy partnerrel.) Ezt a legtöbb tanuló 

feleslegesnek érzi („Minek?”), hiszen nem érzi, hogy haladunk (nem töltjük a könyvet). Pedig 

ez a típusú drill alapozza meg aztán a nehezebb, egyéni megoldásokat is követelő feladatokat, 



ahol a tanulóknak saját gondolataikkal, tapasztalataikkal kell a példában bemutatott témáról 

beszélni. (A „gyorsan kitöltött könyv” problémakörről lásd még a 4. fejezetet.)

Ha úgy érezzük, hogy az órán nem sikerült alaposan begyakorolnunk egy új nyelvtant, akkor  

igyekezzünk  ezt önállóan, otthoni magányunkban, vagy – ideális esetben – lelkes nyelvtanuló 

társsal pótolni.

Higgyük el: megéri!

Záró gondolatok:

Őszintén remélem, hogy az olvasó sok hasznos gondolatot talált ebben az e-könyvben, 

amiknek legalább egy részét cselekvésre is tudja majd váltani. Érdemes végiggondolni, melyek

azok a területek, ahol képesek, illetve hajlandók vagyunk változtatni a jelenlegi nyelvtanulási 

stratégiánkon. Aztán ne felejtsük el meg is valósítani azokat!

Tapasztalataidat kérdéseidet pedig megoszthatod velem és másokkal a Tea és Lea blogon vagy

a Blackerie English Facebook oldalon.

Eredményes tanulást kívánok!

Fekete Anita

www.blackerie.hu

http://blackerie.hu/#/home
https://www.facebook.com/MissBlackEnglish/
http://tudatosnyelvtanulo.blogspot.com/
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	A fogalmazások írása (writing) fáradságos feladat – próbáljuk meg valahogy elsunnyogni. Ha ez nem megy, szerezzünk be egyet barátainktól vagy az internetről.
	9. tévhit:
	Ha nyelvvizsgára készülsz, ne pocsékold az idődet és pénzedet nyelvkönyvekre. Oldj meg egy csomó nyelvvizsgafeladatot, és nem érhet meglepetés.
	10. tévhit:
	Az ismételgetésre épülő feladatokat hagyd ki. Semmi értelme szinte ugyanazt többször elmondani vagy leírni.

