Tisztelt Vizsgázó!
A Zöld Út nyelvvizsgarendszer kétnyelvű nyelvvizsgáit egynyelvű nyelvvizsgarendszerré
alakította, hogy megfeleljen a korszerűbb követelményeknek és modern igényeknek. A
munkavállalók és munkáltatók körében végzett felmérésből az derült ki, hogy elsődlegesen
idegen nyelvi kommunikációra van igény, és elhanyagolható a fordítás vagy idegen nyelvű
összefoglaló iránti szükséglet.
Ez a változás konkrétan abban nyilvánul meg, hogy alap-és középfokon a vizsgákból kimarad
az idegen nyelvről magyarra fordítás, felsőfokon pedig a magyarról idegen nyelvre tömörítés,
és ezen kívül a feladatok utasításai is az adott idegen nyelven fognak szerepelni.
Segítve a felkészülést, közreadjuk a gyakorló könyvekben szereplő tipikus utasításokat angol
nyelven.
Ezek a következők:
Olvasásértés:
Olvassa el a könyvismertetéseket, és döntse el, hogy a megadott kérdésekre melyik
ismertetőben vagy ismertetőkben található a válasz. Írja megoldását a táblázatba, a példa (0)
szerint. A példa nélkül összesen 15 (db) jó megoldás van.
Read the book reviews and decide which book reviews contain the answers to each of the
questions below. Write your answers in the table according to the example (0). There are
15 correct answers (excluding the example).

Olvassa el a szöveget, és párosítsa össze a mondatokat / alcímeket a megfelelő bekezdésekkel,
a példa (0) szerint. Egy alcím/ mondat felesleges.

Read the article and match the sentences /subtitles with the correct paragraphs. Write
your answers in the table according to the example (0). There is one extra heading you
don’t need to use.

Olvassa el a szöveget, és válassza ki a szöveg értelmének leginkább megfelelő változatot!
Válaszait írja a táblázatba a megadott példa (0) szerint.
Read the text and choose the answer/ the option that best fits the text.

Olvassa el a szöveget, és válaszolja meg a megadott kérdéseket röviden, max. 3 szóval, a
példa (0) szerint.

Read the text and provide short answers to the questions according to the example (0),
in no more than 3 words.

Olvassa el újra a szöveget és döntse el, hogy a megadott állítások igazak (I) vagy hamisak
(H), a példa (0) szerint. Végig igaz vagy végig hamis válaszok esetén a feladat nem kerül
értékelésre!
Read the text again and use it to decide if the statements are true (T) or false (F). Write
your answers in the table below according to the example (0). Please note that if all your
answers are marked as true or as false, your answers will be disqualified.

Olvassa el újra az újságcikket, és egészítse ki a mondatokat a szöveg alapján a példa (0)
szerint. Figyelem! Minden jelölt helyre csak egy szó írható! Írja megoldását a táblázatba a
példa (0) szerint.
Read the text again and complete the sentences based on the text using only one word,
according to the example (0).

Olvassa el újra a szöveget, majd jelölje be a táblázatba a példa (0) szerint, hogy kire/kikre
jellemzőek a felsorolt szempontok. A példán kívül összesen 5 jó válasz van.
Read the text again and pair the people in the table to the correct notes, according to the
example. There are 5 correct answers, excluding the example.

Olvassa el a szöveget, majd egészítse ki jegyzeteivel a táblázatot a megadott szempontok
alapján, legfeljebb 3 szóval, a példa (0) szerint!
Read the text and complete the table with your short notes (based on the text) with no
more than 3 words, according to the example (0).

Olvassa el a szöveget, és egészítse ki a szöveg alapján az összefoglalót legfeljebb két szóval, a
példa (0) szerint!
Read the text again and complete the summary with no more than 2 words each based
on the text, according to the example (0).

Íráskészség:
1. feladat: táblázatleírás
Tanulmányozza a táblázatot és a megadott 10 szó/kifejezés felhasználásával 120-160 szóban
írja le a táblázat fő jellemzőit számadatokkal is alátámasztva. (A szavakat a szöveg
értelmének megfelelően, nyelvtanilag megfelelő formájukban kell használni!) A leírás
tartalmazzon tendenciákat és összehasonlítást!
Study the table, and describe it in about 120-160 words, using the 10 given words or
expressions in their right forms. You may include numerical data as well to support
your description, which should refer to tendencies and contain comparisons.
2. feladat: levélírás
(Eddig is angolul voltak megadva a szempontok, most már viszont a kommunikatív szituáció
is angolul fog szerepelni):
Például:
Task 2:
You have bought a printer, but you have some problems with the delivery. (Your name and
address in this role: Joó György/Györgyi, sole proprietor, 12 Wall Street, Manchester, MR6
7T2) /Ez a rész eddig magyarul volt megadva, most már angolul lezs/.
Write a letter to the manufacturer, (Celetron System, 15 Tulip Street London SW3 NE2), in
140-160 words.
In the letter you should


complain about:
o being overcharged
o late delivery
o a missing part (lead)



write about
o the action you want them to take
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A Zöld Út nyelvvizsgarendszer kétnyelvű nyelvvizsgáit egynyelvű nyelvvizsgarendszerré
alakította, hogy megfeleljen a korszerűbb követelményeknek és modern igényeknek. A
munkavállalók és munkáltatók körében végzett felmérésből az derült ki, hogy elsődlegesen
idegen nyelvi kommunikációra van igény, és elhanyagolható a fordítás vagy idegen nyelvű
összefoglaló iránti szükséglet.
Ez a változás konkrétan abban nyilvánul meg, hogy alap-és középfokon a vizsgákból kimarad
az idegen nyelvről magyarra fordítás, felsőfokon pedig a magyarról idegen nyelvre tömörítés,
és ezen kívül a feladatok utasításai is az adott idegen nyelven fognak szerepelni.
Segítve a felkészülést, közreadjuk a gyakorló CD-ken szereplő hallott szövegértés feladatok
tipikus utasításait angol nyelven.
Ezek a következők:
(Az utasításban megjelenik a szöveg témája, hogy segítsen ráhangolódni a szövegre).
Hallgassa meg a szöveget, amely elektronikai újdonságokról szól. A szöveg alapján egészítse
ki az alábbi jegyzetet a példa (0) szerint. Egy-egy kiegészítés maximum 3 szóból álljon.
Listen to the text about new electronic products. Use what you heard to complete the
table with your notes of no more than 3 words each, according to the example (0).

Hallgassa meg az interjút, amelyben Greg Barker a Green Deal elnevezésű brit tervről szól,
melynek keretében esetenként 6,000 font igényelhető energiatakarékossági célokra.
Döntse el a hallott szöveg alapján, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H). Írja
megoldását az alábbi táblázatba, a példa (0) szerint. (Figyelem! Végig “igaz” vagy végig
“hamis” jelölés esetén a feladat nem kerül javításra.)
Listen to the interview in which Greg Barker talks about the Green Deal British plan.
Based on the text, decide if the statements are true (T) or false (F). Write your answers
in the table below, according to the example (0). Please note that if all your answers are
marked as true or as false, your test will be disqualified.

Hallgassa meg a Tunéziáról szóló felvételt, és válaszoljon röviden a kérdésekre ! Írja
megoldását az alábbi táblázatba, a példa (0) szerint!
Listen to the text about Tunisia and provide short answers to the questions. Write your
answers in the table below according to the example (0).

