
     Tasks of the B2 Speaking Exam
Practice and Exam Preparation Tips

Interview

1
What we expect 
1-2-sentence, prompt answers to questions about your life and/or professional 
background (school, workplace, job, language learning habits, hobbies etc). The goal 
of these questions is to reduce your anxiety and help you start speaking. Having 
said that, it is important to bear in mind that assessment starts from the moment you 
first open your mouth, therefore make sure that you speak in full, logical, natural 
sentences. After the first warm-up questions, you will get 2 questions on everyday 
topics (hobbies, media, sport, lifestyle etc.), none of which requires any background 
knowledge or long answers. Even a short ‘I’ve never thought about that before, sorry.’ 
could be acceptable, as long as it fits the communication situation and your standard 
of language meets the requirements of the exam. Just say something!

What to focus on
• Do not memorise pre-prepared answers to typical questions or topics as you will not have the opportunity 

to recite them. You will get ordinary, getting-to-know-you-style questions, to which the examiners require 
normal, simple answers (preferably in full sentences).

• Always promptly answer the questions asked by the interlocutor. Quick reaction is key here.

• If you get a Yes-or-No question, say more than just ‘Yes’. Continue with a reason or an explanation. Also, 
do not give 1 - word answers even when ‘technically’ it could be acceptable (e.g. ‘What do you do?’ ‘I’m a 
student.’). Instead, give polite, full sentences containing detailed information.

• After the first warm-up questions, you will get 2 questions on everyday topics (your lifestyle, free time 
activities, eating habits, your media/reading preferences, sport, lifestyle, etc.). What we want here is not a 
fully pre-prepared monologue, but rather your personal experience or opinion in 1-2 sentences

How to prepare
• Have a couple of sentences ready about your life, your school/work, house, family, e.g. what is the name 

of your school/company in English, what is your position within the company, why you like your school/
workplace, what kind of house you live in (e.g. detached, semi-detached house, housing estate etc.), what 
you think of your neighbourhood.

• The best way to get ready to answer these questions is by thinking up a 1-2-sentence reaction/opinion for 
any piece of news or information you hear/read every day. (e.g. ‘I don’t do a lot of sport. I guess I could live 
a healthier lifestyle.’ or ‘I’m fed up with reality shows, which have nothing to do with real life.’)

Materials and websites for further practice:
• Typical questions that you can use in a ‘getting-to-know-you-conversation.

http://esl.about.com/od/howtogetstarted/a/starting_conversation.htm


Íráskészség mérő feladatok a nyelvvizsgán - Tanulási és vizsgatippek - Ügyintéző levél

Az ügyintéző levél nyelvezete
Minden ügyintéző levélre igaz − akár általános, akár üzleti témájú −, hogy meg kell felelnie a formális, udvarias, 
valamennyire távolságtartó kommunikáció szabályainak, függetlenül attól, hogy ismerjük-e személyesen a 
címzettet, vagy nem. Be kell tartani a formai elvárásokat, a megfelelő megszólítást és elköszönést, továbbá 
alapszabály pl. angolban, hogy összevont alakok nem fordulhatnak elő (pl. „…I don’t…”), a németben pedig 
elvárt a magázás. További fontos jellemzője ezeknek a leveleknek, hogy ne legyenek túlságosan személyesek, 
érzelmektől túlfűtöttek, és kerüld a mélységes felháborodást tükröző kijelentéseket (pl. egy panaszos levélben). 
Az indulatos vagy a helyzetnek nem megfelelő stílusban írott levelek gyakran végzik a papírkosárban, így 
céljukat nem érhetik el.

Ügyintéző levél írása üzleti nyelvvizsgákban
Az általános és az üzleti környezetben írt hivatalos levelek közt elsősorban a témát és a szókincset illetően lehet 
különbség. Vagyis az üzleti közeg ugyanazokat a szerkesztési elveket, ugyanazt a formális stílust követeli meg. 
A már említett szókincsbeli eltérés mellett, funkciójában vagy az elérni kívánt célokban különbözhet egy üzleti 
vizsgán elvárt levél egy általános vizsga levelétől (pl. egy referenciákat kérő, vagy egy álláskeresőt elutasító 
email sokkal inkább egy üzleti közegben fordulhat elő).

Hasznos linkek
Az alábbi oldalakon további tippek és mintaszövegek találhatók általános és üzleti témákban egyaránt:
Angol: English with a Twist, workawesome.com 
Német: www.deutschepost.de

Az ügyintéző levél gyakorlása az Euroexam ingyenes online tanfolyamán
A csak regisztrációt igénylő, ingyenes angol B2-es tanfolyamban 2 gyakorló feladatsor is található az ügyintéző 
levél szövegtípusra (a 3. és 4. hét feladatai közt: egy kissé rendhagyó Letter of Application és egy Letter of 
Complaint). A német B2-es online tanfolyamban kétféle félhivatalos levéllel foglalkozunk, a reklamációval és a 
bocsánatkérő levéllel.

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáin
Szöveg ajánlott hossza: B2 angol − 100-120 szó; B2 német − 80-100 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német − 
150-180 szó.

Szótárhasználat az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáján
A szövegalkotásnál megengedett a szótárhasználat. Mégis azt javasoljuk, hogy az adott szöveg végiggondolása 
és megírása során elsősorban saját, aktív szókincsedet és nyelvtani ismereteidet aktivizáld. A nem kevés időt 
igénylő szótárazáshoz csak akkor fordulj, ha olyan kulcsszóra, kifejezésre van szükséged, amely nélkül tényleg 
nem tudnád kifejezni a gondolataidat. Emellett a szótár segítségedre lehet a már kész levél ellenőrzésénél is.

http://englishwithatwist.com/2013/10/28/7-tips-on-how-to-improve-your-email-writing-skills/
http://workawesome.com/communication/effective-email-communication/
http://www.deutschepost.de/dpag?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_DE&xmlFile=link1014895_1003924
http://www.euroexam.org/elearning
http://www.euroexam.org/elearning

