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A jelen kiadványról 
 

A Tanulj sikeresebben angolul című e-könyv az angolozz.hu nyelvoktató portál 
ingyenes kiadványa. Szabadon letölthető, kinyomtatható, sokszorosítható és 
terjeszthető, ám csak a szerző és a forrás megjelölésével együtt. A kiadvány 
teljes egészében szerzői jogi védelem alatt áll! 
 
A szerzırıl 
 

Molnár Bertalan, az angolozz.hu nyelvoktató portál alapítója és vezető 
fejlesztője, diplomás angol nyelv- és irodalomtanár, angol tananyagfejlesztő 
(többek között az Agyturbó Kft. - a BrainTurbo franchise központi cége - angol 
tananyagainak írója illetve lektora), valamint belső vizsgáztató. Számos 
nyelviskolánál dolgozott vezetőtanári beosztásban. Több mint 22 éves 
nyelvoktatói rutinnal rendelkezik, és eltökélt szándéka javítani Magyarország 
helyzetét az idegennyelv-tudás (de legalább az angol nyelv) tekintetében. 
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Miért is tanulsz angolul?Miért is tanulsz angolul?Miért is tanulsz angolul?Miért is tanulsz angolul?    1 

Feltetted már magadnak valaha a kérdést, hogy valójában 

miért is tanulsz angolul? Te magad érzed a szükségét annak, 

hogy beszéld ezt a nyelvet, vagy csak mások várják el tőled? 
 

Fontos ez a kérdés egyáltalán? Igen, nagyon is az!  
 

Ha ugyanis semmi kedved hozzá, akkor folyamatosan 

ellenszenvet fogsz érezni iránta; utálni fogod, és 

szenvedésnek fogod megélni a nyelvtanulást, ami - nem 

meglepő módon - mindig is hátráltatni fog abban, hogy 

eredményes legyél. 
 

A megoldás: próbáld megszerettetni magaddal a 

nyelvtanulást! Gondolj arra, hogy mennyi lehetőség nyílik 

meg előtted az életben, ha sikerrel jársz! 
 

• segítség nélkül tudsz majd kommunikálni külföldiekkel 

• jobb állást szerezhetsz, amely jobb kereseti lehetőséget 

jelent (és megtérül a befektetésed a nyelvtanulásba) 

• nem érzed majd feszélyezve magad külföldön, és bátrabban 

rendelsz étteremben vagy kérsz útbaigazítást 

• valódi sikerélményed lesz (és büszkén gondolhatsz arra, 

hogy „igen, megcsináltam!”) 

• szó szerint megnyílik a világ előtted 
 

Ne azért tanuld a nyelvet, mert kell a nyelvvizsga! Magadért 

tanuld! Azért, hogy több legyél azáltal, hogy beszélsz angolul! 



Legyél tudatos nyelvtanuló!Legyél tudatos nyelvtanuló!Legyél tudatos nyelvtanuló!Legyél tudatos nyelvtanuló!    2 

Mindent megtettél és megteszel azért, hogy a számodra 

leginkább megfelelő, leghatékonyabb módon tanuld az 

angolt? 
 

Nyelvet tanulni sokféleképpen lehet - amely módok közül 

egyik sem alkalmatlan a feladatra, de ugyanígy egyik sem 

univerzálisan a „legjobb” mindenki számára -, de általában 

igaz az, hogy minden nyelvtanulónak ki kell tapasztalnia, 

hogy mi a számára legjobb nyelvtanulási mód. 
 

Te hol tanulsz? Nyelviskolában? Magántanárnál? Hogyan 

jutottál el ide? Gondosan kiválasztottad vagy valaki ajánlotta 

őket? Helyszín (közelség) alapján döntöttél? Hangzatos volt a 

reklámjuk? Vagy csak az árakat nézted? Ha nem érzed 

sikeresnek a nyelvtanulási törekvéseidet, akkor jó eséllyel 

nem jó helyen, nem jó formában, nem jó módszerekkel 

tanulsz. Ha ez a helyzet, merj váltani! Az idő telik, a pénzed 

fogy, te pedig nem - vagy nem az általad elvárt tempóban - 

haladsz. Mindig van jobb ajánlat, csak meg kell találnod! 

Sajnos sokszor a tanuló észre sem veszi, hogy valójában nem is ha-
lad a tanulással. Amikor kurzuskönyvből tanulsz, és mindig olyan 
számonkérésekkel találkozol, amelyek kizárólag alaposan a szádba 
rágott kérdéseket tesznek fel, amire - kis túlzással - egy bolond is 
gond nélkül tudna válaszolni, akkor fennáll a veszélye annak, hogy 
nagyon lassan haladsz, illetve olyan nyelvtudás birtokába kerülsz, 
amelyet a való életben, önállóan, a megszokottól eltérő nyelvi kör-
nyezetben nem tudnál használni! Vedd észre, ha ez a helyzet! 



Legyél tudatos nyelvtanuló! (folyt.)Legyél tudatos nyelvtanuló! (folyt.)Legyél tudatos nyelvtanuló! (folyt.)Legyél tudatos nyelvtanuló! (folyt.)    2 

A megfelelő iskola illetve (magán)tanár kiválasztása 

ugyanakkor nem is egyszerű feladat. Sokan csak több 

próbálkozás után - némi anyagi veszteséget elkönyvelve - 

jutnak el a megfelelő helyre, ahol már hatékonyan tudják 

tanulni a nyelvet. A később pazarlásnak bizonyuló 

próbálkozások azonban elkerülhetők, ha kellő tudatossággal 

fogsz neki a keresésnek. 
 

• Alaposan nézz utána az iskolának vagy a tanárnak! Keress 

róluk valósnak tűnő értékeléseket és véleményeket az 

interneten! Az iskolák, illetve nyelvoktatók hirdetései nem 

ritkán félrevezetők, vagy egyszerűen semmitmondók, mert 

olyan tulajdonságokat domborítanak ki, amelyek valójában 

nem emelik ki őket a tömegből (pl. „az élő, beszélt nyelvet” 

hirdetik, mintha mások nem azt tanítanák). 

• Olvasd el a bemutatkozásukat és ismertetőiket! Marketing 

maszlag az egész, vagy valami kézzelfoghatót illetve hihetőt 

is írnak magukról? Adnak támpontot ahhoz, hogy mire 

számíthatsz náluk (anyagok, módszerek, stb.)? Adnak illetve 

vállalnak bármiféle garanciát? Milyen referenciáik vannak? 

Rutinos, diplomás tanár fog tanítani téged? 

• Gyanakodj, ha túl alacsony áron kínál valaki képzést! (A 

nyelvoktató piacon a tömegképzéseket nyújtó, legnagyobb 

cégek sem tudnak filléres képzésekből megélni.) De azt se 

hidd, hogy az irreálisan drága képzések annyival jobbak, 

mint amennyivel többe kerülnek az átlagnál! 



Biztos, hogy egyedül nem menne?Biztos, hogy egyedül nem menne?Biztos, hogy egyedül nem menne?Biztos, hogy egyedül nem menne?    3 

TÉNY: Rengetegen tanulnak úgy nyelviskolában illetve 

magántanárnál (drága pénzért), hogy az ezeken a helyeken 

megtanultak nagy részét valójában otthon, teljesen önállóan, 

jelentős anyagi kiadások nélkül is el tudnák sajátítani. 
 

Nem hiszed? Pedig így van! Gondolj bele: a házi feladatot - 

amely segít elmélyíteni a tudásodat a gyakoroltatáson 

keresztül - otthon írod meg. Az új szavakat otthon tanulod 

meg. Az órai anyagot - annak érdekében, hogy „bevésődjön” 

- otthon ismétled át. A nyelvtant otthon olvasod át újra, ha 

valami nem teljesen tiszta. 
 

Más szóval a tanulási folyamat jelentős részét otthon és 

egyedül végzed. Akkor miért van szükséged heti szinten 

(többször) arra, hogy órákra járj, ahol valaki elmondja neked 

azokat a dolgokat, amiket java részben a könyveidből is ki 

tudsz olvasni? 
 

Van olyan nyelviskola, ahol a tanfolyam abból áll, hogy egy köny-
vesboltban is kapható, kb. 1500 forintos nyelvkönyvből, az immá-
ron 40 éve korszerű és közkedvelt, Czobor-Horlai-féle Lopva angolul 
c. műből folyik a tanulás, mégpedig úgy, mintha a tanuló otthon, 
önállóan dolgozná fel a könyv leckéit. Mindezt csoportos keretek 
között (ahol a teremben mindenki egyedül, a saját kis paksamétá-
jából tanul), de olyan óradíjjal, mintha magántanárnál lennének! 
Ez aztán a ragyogó üzlet (az iskolának)! A diákok pedig még örül-
nek is, mert saját időbeosztás szerint mehetnek az „órákra”. Holott 
ugyanezt egyedül is csinálhatnák, otthon, lényegében ingyen... 



Biztos, hogy egyedül nem menne? (folyt.)Biztos, hogy egyedül nem menne? (folyt.)Biztos, hogy egyedül nem menne? (folyt.)Biztos, hogy egyedül nem menne? (folyt.)    3 

Persze ne legyünk igazságtalanok! Nem mindenki képes 

illetve szeretne önállóan nyelvet tanulni. De miért is nem? 

Mert attól tart, hogy elakad. Vagy azt gondolja, hogy ezzel 

nem fejlődne a beszédkészsége. Esetleg biztos benne, hogy 

egyedül nem értené meg az anyagot. 
 

Pedig ez nem törvényszerű! Egyszerűen hazánkban az 

úgynevezett önképzés - vagyis az önálló tanulás - még nem 

eléggé ismert illetve elfogadott tanulási mód. Az van még 

mindig az emberek fejében, hogy a tanulás csak iskolában, 

tanári irányítás és felügyelet mellett képzelhető el. Holott az 

önálló tanulás egyrészt valójában nem teljesen 

„tanármentes” (hiszen tanárok állítják össze a tananyagot), 

valamint számos előnye is van a klasszikus, iskolai tanulással 

szemben: 
 

• hatékony, mert a saját tempódban haladsz az anyaggal 

• feszültségmentes, mert nem kell mások (illetve a tanár) 

előtt feszengened, ha valami nem megy tökéletesen 

• kényelmes, mert nem kell hozzá utaznod és az 

időbeosztásodat igazítanod 

• nem mellesleg pedig anyagilag sokkal kisebb terhet ró rád, 

ugyanis az ilyen tanfolyamok is általában töredék pénzbe 

kerülnek a normál kurzusokhoz képest, illetve járulékos 

költségekkel - tankönyv, utazás, stb. - sem kell számolnod 



Jó módszerrel tanulsz?Jó módszerrel tanulsz?Jó módszerrel tanulsz?Jó módszerrel tanulsz?    4 

A nyelvtanulás egyik lényeges összetevője a nyelvi elemek - 

elsősorban szavak illetve kifejezések - megtanulása, azaz 

memorizálása. Sajnos azonban az emberek többsége nem 

elég hatékony módon memorizál, miután soha senki nem 

mondta el nekik, hogy lehet máshogyan, jobban is csinálni. 
 

Te hogyan tanulod meg az új anyagot? Olvasgatod, 

ismételgeted, és azt várod, hogy majd „megragad”? Hiszed 

vagy sem, a legtöbben ezzel próbálkoznak. (Tehát akkor 

valamennyire működnie kell a dolognak...) És bár 

kétségtelenül lehet így tanulni, ez az egyik legrosszabb 

hatásfokú, legkevésbé eredményes módszer. 
 

Mit ajánlunk helyette? Nos, nemrégiben brit magyar tudósok 

(Németországban) egy kísérletsorozattal bebizonyították, 

hogy nem a puszta ismételgetés a tudás anyja, hanem a 

tesztelés. Az agyad ugyanis más „üzemmódba” kapcsol, 

amikor tesztszerűen kell számot adnia a tudásodról. 
 

A „sima” olvasgatást tehát felejtsd el, és válts hatékonyabb 

formára! Használj (készíts) például szókártyákat, amelyekkel 

memóriajáték-szerűen tudod kikérdezni magadtól az új, 

megtanulandó szavakat és kifejezéseket. Sőt, számítógépre 

illetve online is léteznek olyan megoldások (mi magunk is 

kínálunk ilyet), amelyek amolyan virtuális szókártyás 

formában segítenek neked szavakat tanulni. 



Ne utáld a nyelvtant! És ne is tarts tőle!Ne utáld a nyelvtant! És ne is tarts tőle!Ne utáld a nyelvtant! És ne is tarts tőle!Ne utáld a nyelvtant! És ne is tarts tőle!    5 

A modern nyelvoktatás és -tanulás egyik lényeges, ám 

legalább ennyire káros elve, hogy a nyelvtant nem is kell 

külön tanulni, nem kellene rá nagy hangsúlyt fektetni, hiszen 

„maguk az anyanyelviek sem beszélnek helyesen”, illetve 

sokak szerint a „tankönyvi” angolt az életben senki nem 

beszéli, stb. Ugye te is hallottál már ilyen vélekedéseket? 
 

Nos, a valóság az, hogy aki azt állítja, hogy létezik nyelvtudás 

nyelvtan nélkül, az vagy szándékosan csúsztat (erősebben 

fogalmazva: hazudik) a kérdésben, vagy pedig a nyelvtudásról 

alkotott elképzelése tér el az általánosan értelmezettől. 
 

A nyelvtan - szemben a rosszalló véleményekkel - legalább 

annyira fontos összetevője a nyelvtudásnak, mint a szókincs. 

Ha ugyanis nem tudod, milyen szabályok mentén tedd 

egymás után a szavakat, akkor legfeljebb makogni fogsz az 

adott nyelven - akár megértenek téged végül, akár nem. 

Valójában a nyelvtan nem mesterséges, mint ahogyan azt sokan 
gondolják és mondják. A nyelvtant nem a nyelvészek találják ki. Ők 
csak lejegyzik azokat a szabályszerűségeket, amelyeket az anya-
nyelvi beszélők kifejezésmódjában hallanak. (Ennek köszönhető az, 
hogy a szabályok nem minden esetre igazak, és vannak kivételek.) 
Tehát azt állítani, hogy az anyanyelviek nem beszélnek helyesen, 
eget rengető butaság, hiszen eleve az tekintendő helyesnek, aho-
gyan ők beszélnek! Más kérdés, hogy vannak tanulatlan, iskolázat-
lan anyanyelviek, akik egyszerűen, sokszor helytelenül beszélnek. 
Nyilván nem őket kell példának tekinteni a nyelvtanulás során. 



Ne utáld a nyelvtant! … (folyt.)Ne utáld a nyelvtant! … (folyt.)Ne utáld a nyelvtant! … (folyt.)Ne utáld a nyelvtant! … (folyt.)    5 

A nyelvtant azért utálják sokan - és hangoztatják 

mindenkinek, hogy mennyire „felesleges” tudni -,  mert sok 

tanár ezen keresztül szívatja a diákjait. Hogy ez mennyire 

etikus (semennyire), az más kérdés, de sok kárt okoz, mert a 

diákok végül arra jutnak, hogy a nyelvtan nem csak nehéz, de 

sikerélmény sem kapcsolódik hozzá, a kudarc meg nem 

motivál senkit… 
 

Éppen ezért fontos, hogy reálisan tekints a nyelvtanra! A 

nyelvtan nem azért van, hogy megnehezítse az életedet! 

Pont fordítva! Segít neked abban, hogy értelmesen tudd 

megfogalmazni a mondanivalódat angolul. Az angol nyelvtan 

ráadásul alap szinten sokkal egyszerűbb, mint a magyar! És 

ha jól tanulod meg a nyelvtant (amire sajnos nincs 

mindenhol esélyed), akkor sikerélményed is lesz, minden 

alkalommal, amikor önállóan kell kifejezned magad. 
 

Ne hallgass azokra, akik azt állítják, hogy a nyelvtan nem 

szükséges! Sokan arra hivatkoznak, hogy „elég, ha megértik, 

amit mondani szeretnél”. Ez igaz is. Sajnos azonban nem 

lehet úgy tanulni az angolt, hogy pont annyit tudj, amit még 

„éppen” megértenek, miközben minimális nyelvtant tudsz. 

Ugyanígy nem igaz az, hogy „majd a gyakorlatban rád ragad” 

a nyelvtan. Utólag már nagyon nehéz megtanulni, sőt, inkább 

fordítva: a legtöbbször sok pontatlanság illetve butaság 

berögzül, amit később nagyon nehéz kijavítani! 



Fejleszd a szókincsedet!Fejleszd a szókincsedet!Fejleszd a szókincsedet!Fejleszd a szókincsedet!    6 

Bár a szókincs fontosságát szerencsére nem szokás 

megkérdőjelezni (nem úgy, mint a nyelvtanét), a 

nyelvtanulók többsége mégis gondban van ebben a témában, 

ugyanis nem mindegy, hogy az ember mire pazarolja az 

értékes memória-erőforrásait. 
 

Felmerül a jogos kérdés: mekkora szókinccsel kell 

rendelkezni? A válasz természetesen attól függ, hogy milyen 

tudásszintről beszélünk. A legtöbben középfokú (B2) szinten 

szeretnének tudni angolul, tehát nézzük ezt! Kutatások 

szerint a hétköznapi életben kb. 3000 szót használnak az 

anyanyelvi angolok. 
 

Igen ám, de ez valójában 3000 alap szót jelent, míg az ezekre 

épülő szavak, szóösszetételek és kifejezések száma ennek a 

többszöröse! Akkor ez hány szó is? Rengeteg! Bizony, bele kell 

húznod a tanulásba, ha ezt a sok mindent meg szeretnéd 

tudni tanulni. Ebben is tudunk segíteni neked. 

Te már tanulsz valahol angolul, ahol nem adnak házi feladatot, sőt, 
a szavakat is elég órán megtanulni? Hány szót tanulsz meg így al-
kalmanként? Mondjuk tízet? Akkor mennyi idő alatt tanulnál meg 
10 ezer szót? 1000 alkalom alatt, igaz? Az heti két alkalommal szá-
molva 500 hét (megállás nélkül). Azaz 10 év. Nem sok az egy picit? 
Látod, ezért is érdemes otthon tanulni, mert nem elég hetente 20 új 
szót illetve kifejezést megtanulni, ha tempósan szeretnél haladni! 



Olvass, olvass és olvass!Olvass, olvass és olvass!Olvass, olvass és olvass!Olvass, olvass és olvass!    7 

Mindentől (iskolától, tanártól, tanulási módszertől és 

egyebektől) függetlenül a legjobb és leghasznosabb tanács, 

amit adni tudunk neked, az az, hogy olvass angolul! Szinte 

mindegy, hogy mit, de minél gyakrabban és minél többet! 
 

Az olvasáson keresztül a nyelvtani tudásod, a szókincsed és a 

nyelvhasználati rutinod egyaránt fejlődik, továbbá - miután a 

könyvekben (már ami az irodalmi műveket illeti) leíró jellegű 

és párbeszédes részek váltogatják egymást - a beszélt nyelvet 

is tanulod. 
 

Ha nem kedveled az irodalmat, akkor más jellegű olvasmányt 

is választhatsz természetesen, például magazinokat vagy 

valamilyen téged érdeklő témát feldolgozó internetes cikket. 

A lényeg az, hogy olyan olvasnivalót válassz, ami egy kicsit 

nehezebb, mint amilyen szinten éppen állsz angolból. 

Ellenkező esetben vagy túl könnyű lesz (amitől nem fogsz 

fejlődni) vagy túl nehéz (ami tönkre fogja tenni az olvasás 

élményét), és végül elmegy a kedved az egésztől. 
 

Ha nem tudod, hol keress a te szintednek megfelelő 

olvasmányokat, akkor jegyezd meg ezt az angol kulcsszót: 

„graded reading”. Ha erre keresel rá az interneten vagy ha 

ilyen könyvet keresel könyvesboltban, akkor hamar 

megtalálod a kínálatot, és már csak a számodra tetsző 

könyvet kell kiválasztani (amihez sokszor hanganyag is van). 



Fejleszd a hallott szövegértésedet!Fejleszd a hallott szövegértésedet!Fejleszd a hallott szövegértésedet!Fejleszd a hallott szövegértésedet!    8 

Kétségtelen tény, hogy írásos alapon beszélni is meg lehet 

tanulni egy idegen nyelvet, míg a másik irányban ez már nem 

annyira egyértelmű (különösen az angolban, amely egy nem 

fonetikus írásmódú nyelv, azaz mást írnak, mint amit 

mondanak - ezt pedig lehetetlen külön tanulás nélkül 

elsajátítani). Ugyanakkor a hallás utáni értést kizárólag 

gyakorlással lehet fejleszteni. 
 

A hallás utáni értés gyakorlására - a nyelvórákon felül, ahol 

élőben teheted ezt - elsősorban hanganyagot tartalmazó 

tananyagok segítségével van lehetőséged, de olyan 

könyveket is tudsz vásárolni, amelyek hanganyagot is 

tartalmaznak. (Ezeknél olvasás közben tudod ugyanazt a 

szöveget hallgatni is, ami nagyon hasznos.) 
 

Ezen felül az angol nyelvű filmek illetve filmsorozatok nézése 

az, amit még ajánlani tudunk. Itt azonban el kell mondanunk, 

hogy a legtöbben sajnos elrontják a dolgot azzal, hogy 

magyar felirattal teszik ezt! Te ne ess ebbe a hibába! A 

magyar feliratos filmnézés a legkevésbé hatékony módja az 

ilyen típusú „tanulásnak”! Mindenképpen angol feliratot 

tegyél a filmre vagy sorozatra! Ha esetleg nem elég jó még az 

alap tudásod, akkor először nézd meg magyarul (vagy magyar 

felirattal) a filmet vagy epizódot, majd utána nézd meg újra, 

de már angol felirattal! 



Ne félj a hibáktól!Ne félj a hibáktól!Ne félj a hibáktól!Ne félj a hibáktól!    9 

A legtöbb tanuló legnagyobb hibája az, hogy fél - sőt, 

egyenesen retteg - attól, hogy esetleg hibázik. Pedig az ettől 

való rettegés sokkal nagyobb gond, mint maga a hibázás! 
 

Mindenki hibázik. Néha még maguk az anyanyelviek is. Miért 

okozna tehát gondot, ha te is hibázol? Hidd el, hogy senki 

nem fog kinevetni, ha valamit nem tökéletesen fogalmazol 

meg! Természetesen érdemes a nyelvhelyességre törekedni, 

de ha nem is vagy teljesen biztos abban, amit mondani 

szeretnél, még mindig jobb, ha kisebb hibákkal, de 

elmondod, amit szeretnél, mintha csöndben maradnál. 
 

A legtöbbször az okozza a gondot, hogy az ember olyan 

helyzetbe kerül, amelyre nincsen felkészülve (esetleg nem 

„gyakorolta be”, hogyan reagáljon). Ezen egyféleképpen lehet 

segíteni: gyakorolj! Minél többet gyakorolsz, annál 

rutinosabb leszel, bármit kell is mondanod angolul. 

 

TIPP: Beszélgess magadban! Képzelj egy szituációkat, és 

gondolkozz el azon, hogy adott kérdésekre hogyan tudnál 

válaszolni. Ha pedig arra jutsz, hogy nem tudnál magadtól 

reagálni, nézz utána, hogyan tudnál mégis! Célszerű felírni 

azokat a szavakat, kifejezéseket vagy akár komplett 

mondatokat, amelyek eszedbe jutnak, és megkérdezni őket a 

tanárodtól, amikor legközelebb találkoztok. 



Ügyelj az időbeosztásra!Ügyelj az időbeosztásra!Ügyelj az időbeosztásra!Ügyelj az időbeosztásra!    10 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a nyelvtanulók időbeosztása a 

tanulás tekintetében a legtöbb esetben katasztrofális. A házi 

feladatot például a legtöbben az utolsó pillanatban csapják 

össze, illetve páran még „frissiben”, az óra után. Vagyis két 

foglalkozás között szinte semennyit nem foglalkoznak a 

tanulással. Ez nagyon helytelen így! 
 

Nagyon fontos ugyanis, hogy rendszeresen elővedd az 

anyagot, foglalkozz vele és ismételd! A magabiztos 

nyelvtudás lényegében azon alapul, hogy rutinos vagy. Attól 

fogsz tudni „gondolkodás nélkül” angolul megszólalni - a 

legkülönfélébb témákban -, hogy azokat a szerkezeteket, fél 

vagy egész mondatokat, amelyeket ilyenkor el kell mondani, 

már több tucatnyi alkalommal használtad korábban, a 

tanulás illetve gyakorlás során. Tehát gyakorolj, amennyit 

csak tudsz! 
 

Ha pedig gyakorlás, akkor törekedj - a lehetőleg 

mindennapos rendszerességen felül - a változatosságra! 

Foglalkozz a nyelvtannal, tanulj új szavakat, olvass, hallgass, 

nézz filmeket felirattal, stb.! Annyit foglalkozz vele, amennyi 

még jól esik, de ne feledd, hogy a rendszeresség fontosabb, 

mint a teljes ezzel töltött idő! (Egy héten hatszor 10 percet 

angolozni sokkal hasznosabb, mint egyszer egy órát.) 



Próbáld ki az online nyelvtanulást!Próbáld ki az online nyelvtanulást!Próbáld ki az online nyelvtanulást!Próbáld ki az online nyelvtanulást!    11 

Az eddig körbejárt, tipikus nyelvtanulói hibák egy jó részére 

megoldást tud kínálni az online nyelvtanulás. Akár 

önmagában, akár kiegészítésként használod egy már zajló 

angol tanfolyamod mellett, verhetetlen ár-érték arányú 

szolgáltatást kapsz. 
 

Itthon körülbelül féltucatnyi komolyabb nyelvoktató portált 

találsz, akiknek az anyagaival önállóan is tanulhatsz angolul. 

Javarészt hasonlóak az ajánlatok, ám a miénk több 

szempontból is kiemelkedik a mezőnyből: 
 

• Mi semmilyen módszertanilag „forradalmi” dolgot nem 

ígérünk. Honlapunk bevált módszereken alapul. 

• Nyelvoktató rendszerünk valóban és a lehető legnagyobb 

mértékben interaktív, így a tanulás folyamata nem passzív 

(egyirányú), mint a nyelvoktató honlapok legtöbbjén, így 

hatékonyabb is. (Ami azt illeti, van olyan konkurensünk, 

akit sikerült „megihletnünk”, és már a miénkhez hasonló 

felépítésű és működésű teszteket is kínál.) 

• HTML5 technológián alapuló honlapunk minden internet 

böngészésre alkalmas készüléken teljes funkcionalitásában 

használható, ami a konkurenseink többségéről nem 

mondható el (nem mobilbarát felépítésűek a weboldalaik). 

• Különleges szókincsfejlesztő modulunknak az egész világon 

nincs jelenleg általunk ismert megfelelője. 



Ha tetszettek az itt olvasottak, kérjük, hogy támogass minket, és 

lájkolj, illetve kövess minket a Facebook-on! 

 

https://www.facebook.com/angolozz 
 

Azért is hálásak lennénk, ha ajánlanál minket az ismerőseidnek, 

barátaidnak illetve családtagjaidnak, ha tudod, hogy angolul 

szeretnének tanulni. 

 

Bátran ajánld mások figyelmébe - vagy akár oszd meg velük illetve 

küldd el nekik - ezt az ingyenes e-könyvet, hogy ők is sikeresebbek 

lehessenek az angol nyelvtanulás terén! 

 

Köszönjük a segítségedet!Köszönjük a segítségedet!Köszönjük a segítségedet!Köszönjük a segítségedet!    

Látogass el nyelvoktató portálunkra! 

 

https://www.angolozz.hu 



A 10 leggyakoribb hiba, amit elkövetnek a nyelvtanulók:A 10 leggyakoribb hiba, amit elkövetnek a nyelvtanulók:A 10 leggyakoribb hiba, amit elkövetnek a nyelvtanulók:A 10 leggyakoribb hiba, amit elkövetnek a nyelvtanulók:    
 

1. Nem saját magukért tanulnak, hanem külső elvárás miatt. 

2. Nem elég tudatosak, amikor tanárt ill. iskolát választanak. 

3. Nem mernek önállóan tanulni. 

4. Nem jó módszerrel tanulnak, de ezt észre sem veszik. 

5. Tartanak a nyelvtantól, és ezzel párhuzamosan utálják is. 

6. Nem jól és nem kellő mértékben fejlesztik a szókincsüket. 

7. Nem olvasnak eleget idegen nyelven. 

8. Nem gyakorolják eleget a hallott szövegértést. 

9. Félnek a hibáktól, és inkább meg sem nyilvánulnak emiatt. 

10. Nem tudják jól beosztani a tanulásra szánt idejüket. 

Ha szeretnéd hatékonya(bba)n tanulni az angol nyelvet, akkor 

érdemes tisztában lenned a fenti hibákkal, és lehetőség szerint 

elkerülni azokat. Kiadványunk ebben segít neked: rávilágít, 

hogy hogyan tudod tudatosan kikerülni ezeket a csapdákat, 

amelyek nagy mértékben meg tudják nehezíteni számodra a 

tanulási folyamatot. 
 

Nem valamiféle forradalmi vagy csoda módszerről találsz itt 

leírást, hanem "mindössze" azokat a tudnivalókat gyűjtöttük 

össze, amelyek alapvetően ismertek a szakmabeliek (azaz a 

nyelvtanárok) számára, szemben azokkal a hiedelmekkel és 

féligazságokkal, amelyekre alapozva a nyelvtanulók többnyire 

véleményt formálnak a nyelvtanulásról. 


