
SZTE Academic English 2 hallgatói tájékoztató 

Az AE2 a záróvizsga része, ezért félévente egyszer tehető, a záróvizsgát megelőző héten (az 
írásbeli és szóbelik időpontját az ELTEAL tanszék honlapján és a hirdetőtáblán tesszük közzé 
május közepén).
Záróvizsgát az a hallgató tehet, aki abszolutóriumot szerzett. 
Aki nem ad be szakdolgozatot, nem kezdheti el a záróvizsgát, tehát az AE2-t sem.
A vizsgára az elteal@gmail.com címre küldött e-mailben kell jelentkezni a megadott 
határidőig, a szóbelikre pedig a hirdetőkön kitett jelentkezési lapon.
A vizsga eredményét a záróvizsgát megelőző napon tesszük közzé a 3. éves hirdetőn.
Sikertelen vizsgarész(ek) csak a következő záróvizsga-időszakban ismételhető(k)!
A szakdolgozat védése nem függ össze az AE vizsga eredményével. (Sikertelen AE esetén is 
lehet védeni.)

A vizsga részei:
Írásbeli:

Use of English (60 perc)
Academic Reading (60 perc)
Essay Writing (90 perc)

Szóbeli (párban):
(összesen kb. 20 perc)

individual short turn 
argument based on picture prompt
discussion based on verbal prompt

AE2 Use of English (60 perc)
1. Sentence transformation: For each of the sentences below, write a new sentence as 
similar as possible in meaning to the original sentence, but using the word given. 

The brochure doesn’t say anything about its parking facilities. → makes
The brochure makes no mention of its parking facilities. 

2. Word formation:  Read the text below. Use the word given in capitals at the end of some 
of the lines and change it to form a word that fits in the space in the same line. 

3. Cloze test Fill each of the numbered blanks in the passage with ONE suitable word. 
Kb. 250 szavas szöveg, 15 hiányzó szóval

4. Lexical close:  Decide which answer (A, B, C or D) best fits each gap and circle it 
3 nyolc-tíz soros szövegből egyenként 6 szó hiányzik

The modern pencil user stays/falls/dips/drops into one of the basic categories: the 
propellers and the chewers. 



AE2 Reading (60 perc)
Műfaj: Book review, introduction, preface, etc.
Témakör: academic 
Hossz: A/3

1. Provide the referents for the following words and phrases. You may quote the text. Pl. 
it, he, those books 

2. Provide the main point of the following paragraphs (the most important content 
included in the paragraph). Write full sentences. The sentences should be 
comprehensible without checking the text. Arrows, fragments and abbreviations will 
NOT be accepted. You may quote the text. 

3. Answer the following questions on the basis of the text. Arrows, fragments and 
abbreviations will not be accepted. Answer the following questions on the basis of the 
text. Arrows, fragments and abbreviations will not be accepted. Your answers should 
be as brief as possible but comprehensible without checking the text. Do NOT quote 
the text. 

4. For each item, find a word or phrase in the text that is closest to the meaning of the 
given word or explanation. 

AE2 Essay writing (90 perc)
Érvelő esszé 300-350 szóban
4 választási lehetőség -- Két lehetséges téma, két lehetséges érvelési pontja közül választ 
egyet a vizsgázó

Minta feladat:
An article has recently been published in a national newspaper in Britain suggesting that the 
British Library (one of the largest copyright libraries in the world) should stop issuing real 
books to readers, but make all its books instantly available as e-books, making enormous 
savings on staffing, storage and transportation costs.
Write an essay to the newspaper either

A. supporting the move towards the e-book and the ‘paperless library’ as cutting-edge 
technology and cultural democratization
OR
B. arguing for the preservation and continual use of printed books 

AE2 Speaking 
1. Individual short turn – Általános témájú bemelegítő kérdések mindkét vizsgázóhoz 
2. Argument based on picture prompt – Önálló és közös feladatmegoldás 
3. Discussion based on verbal prompt

3-3 perces önálló témakifejtés húzott kérdés alapján 
→ a pár másik tagja röviden reagál a hallottakra 

További információ:
ELTEAL honlap: http://elteal.ieas-szeged.hu/ba/ae2
AE vizsgaszabályzat: http://www.ieas-szeged.hu/documents/ 
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