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ELŐSZÓ
Közismert, hogy angolban viszonylag könnyű kezdő szintről alapszintre eljutni, és akár néhány hónap
szorgalmas munkával hétköznapi helyzetekben már jól használható tudásra szert tenni. Magasabb
szinteken viszont egyre meredekebbé válik az út; haladó szintre eljutni komoly szellemi erőfeszítést,
időráfordítást igényel.
A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR) a nyelvtudás hat fokozatát különbözteti meg a minimumszinttől (A1) a mesterfokig (C2). Magyarországon ma két szinten lehet érettségizni: „középszinten” (ez valójában az állami nyelvvizsga alapszintje, azaz a CEFR B1 küszöbszintje) és „emelt” szinten
(állami nyelvvizsga középfoka, CEFR B2).
Mit jelentenek ezek a szintek? A „középszintű” érettségi szintje, a B1 az önálló nyelvhasználat alsó
szintje; elegendő egyszerűbb hétköznapi, utazási, munkavállalási helyzetekben. Az „emelt” szintű érettségi, a B2 az önálló nyelvhasználat magasabb szintje, alkalmas a bonyolultabb helyzetek kezelésére, ös�szetettebb szövegek megértésére, önálló vélemény kifejtésére.
Ez a könyv elsősorban azoknak szól, akik a B2 szint megerősítésével a C1, haladó (állami felsőfokú
nyelvvizsga) szintet, ill. angol nyelvszakos hallgatók esetében a nyelvi alapvizsga szintjét szeretnék teljesíteni. Ha magunk elé képzeljük a nyelvi keretrendszer hat lépcsőfokát, ez a lépés a B2-ről a C1 szint
tetejéig bizony elég megerőltető.
Ezen a szinten elengedhetetlen eredeti (hallott és olvasott) szövegek feldolgozása. Ennek során a
nyelvtanuló hatalmas szókinccsel, szinonimák, idiómák, metaforikus kifejezések, valamint nyelvtani
szerkezetek, szövegkohéziós eszközök stb. gazdag és egyre bővülő rendszerével találkozik, melyeket
pontosan kell érteni, és magának is egyre pontosabban, árnyaltabban kell tudnia használni.
E cél elérésében a nyelvtanulónak nagy segítségére lesz e könyv figyelmes áttanulmányozása.
A könyv két részből áll:
Az első rész nyelvtani áttekintése különös hangsúlyt fektet azokra az anyagrészekre, melyek haladó szinten is gondot szoktak okozni: szenvedő szerkezet, függő beszéd, kötőmód, fordított szórend,
vonatkozói mellékmondatok, segédigék, kettős kérdések stb. A nyelvtani magyarázatok a biztos értés
kedvéért magyarul szerepelnek, de zárójelben a nyelvtani fogalmak angol nevei is megtalálhatók.
A második rész az első részben tárgyalt nyelvtani kérdésekre tartalmaz C1 szintű gyakorlatokat, és
ismétlésként, az alaposabb rögzítés kedvéért alkalmanként B2 szintűt is.
Azt remélem, hogy a nyelvtani magyarázatok áttanulmányozása után, a gyakorlófeladatok megoldása során a nyelvtanulóknak sok sikerélményben lesz részük, amit a tanulás egyik alapjának tekintek.
Remélem, így lesz, és ez a könyv sikeres vizsgákhoz és sok sikeres nyelvi élményhez segíti használóit.
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