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Kedves Nyelvtanár! Kedves Nyelvtanuló!

Az Examen Deutsch tankönyv és munkafüzet az Európa Tanács által meghatározott szint-
beosztás szerinti B2 szintű, egynyelvű nyelvvizsgákra készít fel. Az összes témakört tárgyal-
ja, kiemelten fontos célja a szókincs tematikus ismétlése, bővítése. A kötetben a szóbeli 
készségek fejlesztésén van a hangsúly, de természetesen a szövegfeldolgozás és az írás-
készség fejlesztése is helyet kap. A tanítás során szerzett tapasztalatok alapján a hallásértés 
fejlesztése speciális nehézségekkel jár, ezek megoldására kínál tekintélyes mennyiségű fel-
adatot a kötet.
Szisztematikusan nem foglalkozik nyelvtani jelenségek tárgyalásával, a nyelvtan integráltan 
jelenik meg a feladatokban. A tankönyvet kiegészítő munkafüzetnek sem célja a nyelvtani 
jelenségek rendszerezett gyakoroltatása. Úgynevezett nyelvtani progresszióval nem talál-
kozunk. A munkafüzet követi és kiegészíti a tankönyv tematikáját.
A kötet használói nagyfokú szabadságot élveznek. Az Examen Deutsch fejezetei ugyanis 
nem épülnek egymásra, feldolgozásuk tetszőleges sorrendben történhet és előzetes tudás-
ra alapozott szelekcióra is lehetőség van.
A Magyarországon legnépszerűbb nyelvvizsgarendszerekben elterjedtek egyrészt a kép-
alapú, másrészt a vizsgázó társsal együtt megoldandó feladatok, ezért ezekre külön hang-
súlyt fektettünk. A szövegértésnek és a szövegekkel való munkának speciális formája az 
interneten való információkeresés és annak alapján valamilyen probléma megoldása, ezért 
minden fejezetben elhelyeztünk több ilyen feladatot is.

Élvezetes és eredményes tanulást kíván

     a Szerző és a Kiadó
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