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Tanulási és vizsgatippek

Online Comment
Egy új szövegtípus került be − egyelőre csak az angol vizsgákon − a Writing
vizsgarész második feladatának választható műfajai közé. Az online comment a
jövőben mind az általános, mind az üzleti vizsgák B2 és C1-es szintjein megjelenik.

Mindenki tudja, mi az a comment. De ez a komment nem az a komment, aminek
legegyszerűbb változatát mindannyian óránként vagy percenként írjátok a
közösségi médiában (Facebook, Instagram, Twitter stb.). A pár szavas, vagy
egymondatos, gyakran indulatos, érzelmektől fűtött, emotikonokkal színesített
hozzászólás a közösségi oldalakon teljesen elfogadott, a nyelvvizsgán viszont nem. Itt a kommenteknek egy
másik, tartalmában összetettebb, komolyabb tárgyú és hangvételű típusáról van szó.
Amit mi várunk, az a honlap cikkekhez, blog posztokhoz vagy akár fórum bejegyzésekhez, illetve az azok
alatt megjelenő hozzászólásokhoz fűzött komment műfajához áll legközelebb. Tehát a vizsgafeladatban egy
összességében 4-5 bekezdéses, megszerkesztett hozzászólást várunk, aminek írója szigorúan a témához fűzi
megjegyzését, és pro és/vagy kontra érveit logikus sorrendbe rendezve adja elő. Ne feledd, a vizsgahelyzetben
csak egy témára utal az instrukció, de természetesen ez az „eredeti” cikk, blog poszt nem létezik, annak tartalmát
neked kell elképzelned a comment megírása előtt. Ekkor kell végiggondolnod, hogy mely témákra fogsz érveiddel
reagálni.

Nyitó bekezdés
A másik 5 szövegtípushoz hasonlóan, itt is célszerű
egy rövid nyitó bekezdéssel indítani, ami nem
hosszabb két mondatnál. Ebben utalsz a témára és a
forrásra, továbbá megemlíted, hogy összességében
egyetértesz a cikkben vagy posztban „leírtakkal” vagy
sem. Ez a rövidebbik nyitás változat. A hosszabb
verzióban a második mondatban összegyűjtöd, hogy
milyen témákra, vagy milyen szempontok szerint fogsz
reagálni a kommentedben.

Részletezés (2-3 bekezdés)
Ezekben a bekezdésekben vezeted elő érveidet, amiket
az írás megkezdése előtt kigondoltál. Vagyis, leírod,
hogy te mit gondolsz az adott szempontok vagy témák
mindegyikéről. Ebben a részben is kétféleképpen
érvelhetsz.

A.

Amennyiben a nyitó bekezdésben nincs konkrét
hivatkozás a cikk vagy blog bejegyzés témáira,
akkor minden érvelő bekezdésed elején teszel
egy rövid utalást az eredeti, elképzelt szöveg
egy-egy megállapítására. Majd a bekezdés
további részében elmondod egyetértő és/vagy
cáfoló, egyet nem értő saját véleményedet.

B.

Ha a nyitó bekezdésben már említettél 2-3 eredeti,
kommentre inspiráló gondolatot, akkor itt egyik
bekezdésben sem kell visszautalni az eredeti
cikkre, hanem elég, ha a téma megjelölésével
csak a saját pro vagy kontra érveiddel állsz elő.

Zárás
Itt a részletezésben megemlített érveid fényében egy
vagy két összefoglaló mondatban rögzíted, megismétled
– a nyitó bekezdésben használt kifejezésektől eltérő
szóhasználattal – hogy mi az összegző véleményed az
eredeti cikkről, posztról.

Az online comment nyelvezete
A kommentben az online médiában szokásos
informális stílusban fogalmazz, szabadon használva
összevont alakokat (pl. „doesn’t” vagy „needn’t”).
Egyrészt a véleményedet írod, másrészt az olvasóval
csevegsz. A lényeg, hogy végig egységes legyen ez
az informális stílus. Ugyanakkor kerüld a szlenget, és
igyekezz a témához illően, pontosan, indulatmentesen
és kulturáltan fogalmazni. Az is része a nyelvezetnek,
hogy a szókincs, amit használsz, az adott témához
illeszkedjen.
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Egy mintafeladat
A feladatlapon ezt fogod látni:
An article in your local online newspaper has just announced the launch of a bike sharing
scheme set up by your local council.
Write an online comment which will appear under the article in the flow of comments.
Your may agree and/or disagree with the position of the writer of the text.

Egy lehetséges megoldás
Ez nem minta szöveg, csak egy megközelítés (185 szóban), és természetesen több más módon, megközelítésben
is megoldhatod a feladatot.
So, at long last Meckham’s got its own bike-sharing scheme. Will it work?
35 bikes have been distributed to three bike depositories around the town. You buy an electronic card
from the Council offices for EUR 30, and swipe it when you take and return a bike.
But come on: thirty-five bikes is that really enough for a town − of 10,000 inhabitants − that is serious
about reducing dependence on cars? The Council says it’ll expand the scheme but when?
Something else is seriously wrong. All the three depos are in the centre. What about the Broadhurst
housing estate where 20% of the residents live? Unofrtunately, there’s is nothing there.
And if we’re going to take cycling seriously, we need to upgrade and expand the cycle paths around the
town. Only yesterday, cycling into work along Meckham Road, I was forced off the cycleway six times
because it’s also used as a car park. Let’s have some more traffic wardens doing their job!
The town council should be congratulated on making a start. But there’s still so much else to do. Happy
cycling.

Hasznos linkek
Az online kommentelés szabályszerűségeivel kapcsolatban a leggyakrabban a hírportálok vagy blogok
útmutatásaiban találkozhattok:
Itt lehet például böngészni a The Guardian 10 pontját.

Formai elvárások az Euroexam íráskészséget mérő vizsgáin
A szöveg ajánlott hossza: B2 angol − kb. 150 szó; B2 német − 110-130 szó / C1 angol − kb. 200 szó; C1 német
− 150-180 szó. Ez a terjedelem elsősorban ajánlás, alapból nem büntetjük az ettől való eltérést (többnyire
túllépést). De saját érdekedben tartsd magad a feladatleírásban elvártakhoz. A szavak számlálása időigényes,
és elterelheti a figyelmedet, ezért célszerű az elején pár szavas vázlat készítésével felmérni, hogy mi kerüljön –
és mi ne kerüljön – bele a szövegedbe.

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.

