Edzésterv B2-es német vizsgához
Egyéni, rugalmas, ingyenes* felkészülési program

Íme, egy 8 hét alatt simán megugorható edzésterv a sikeres
középfokú Euroexam német vizsgához. Ebben összepakoltuk az
összes ingyenes anyagunkat ( *plusz 2 megfizethető árú könyvünket),
amivel segíteni tudunk - és ez nem kevés.
De ne ijedj meg, még rengeteg időd van a vizsgáig! A lényeg, hogy
időbeosztásodnak és vérmérsékletednek megfelelő tempóban minél
több gyakorlatot megcsinálj az általunk kínáltak közül.
A lenti „órarendben” a teljesített feladatokat szó szerint is kipipálhatod.
Az egyes készségek erősítésére alkalmas gyakorlatokat németül
kiemeltük: pl. LESEVERSTEHEN vagy SPRECHEN - így könnyebben
dolgozhatsz gyenge pontjaidon. A többi feladattal egyszerre több
készség fejlesztésére van módod.
Sikeres felkészülést kívánunk!

Edzésterv B2-es német nyelvvizsgához
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A letölthető teljes feladatsorral megtudhatod, hogy milyen
is a B2-es vizsga, milyen feladatokból áll, mire mennyi időd
van.



Az Euroexpress B2, és a Testbuch Euro B2 tankönyvekkel
tovább erősítheted a készülést.
Megrendelés:
Euroexpress B2
Testbuch Euro B2



Regisztráció után elérhető a Lépésről lépésre feladatsor, ahol
készségek szerint válogathatsz gyakorló feladatokból.
Most oldd meg a Leseverstehen – Wunschfach feladatot!
LESEVERSTEHEN:
A hét során leglább 2 rövide cikk elolvasása, kiszótározása az
alábbi oldalak valamelyikéről:
Deutsche Welle, Welt, Wissen, N24

HÖRVERSTEHEN: A hét során legalább 2 rövid videó
feldolgozása a Deutsche Welle hírportálon vagy a youtube-on
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GRAMMATIK UND WORTSCHATZ: A nyelvi alapok
átismétléséhez, a szókincs felelevenítéséhez alkalmasak az
alábbi feladatok:
- Pippi Langstrumpf
- Ohne Ticket wird es teu(rer)
- Partytrend aus England

Ha egyszerre csak 10-15 perced van a készülésre, akkor a Heti
gyakorlófeladatokkal gyúrj.
Mostantól minden héten 2-3 feladat további vizsgarutint nyújt a
számodra.










LESEVERSTEHEN: A hét során legalább 1 rövid cikk
olvasása és kiszótározása bármely hírportálról ( ld. fent
a 8. hétnél )



HÖRVERSTEHEN: A hét során legalább 1 rövid videó
feldolgozása bármely hírportálról vagy a youtube-ról ( ld.
fent a 8. hétnél )



További hallásértés feladatokat találsz a Lépésről lépésre
feladatsornál, pl. a Nachbars Teller feladatot, letölthető
hanganyaggal.
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Gyakorlásként, szókincsfejlesztésként újabb Lépésről lépésre feladat:
-Überlebenstraining



Vizsgarutinodat a Testbuch Euro B2 könyvben található teljes
vizsgákkal szerezheted meg. A 3 teljes feladatsorral gyakorolhatsz.



A Testbuch feladatai mellett a Modelltest letölthető feladatlapjai
is segítenek abban, hogy a vizsgán ismerősek legyenek a
feladattipusok. Oldd meg ezt a Leseverstehen feladatot:
- Pfadfinder
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SCHREIBEN: Íráskészség tippek 1.: Ügyintéző levél (1.) és Esszé (3.)
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E-learning: kezd egy szintfelmérő Einstufungstest-tel (a regisztráció
után ez is ingyenesen elérhető).



B2-es e-learning tanfolyam – Woche 1. feladatsor
Az e-learning tanfolyam keretein belül lehetőséged van szóbeli
vizsga gyakorlására is, skype-on, vizsgáztató kollégánk segítségével. A
bejelentkezésről, időpontokról az e-learning oldalon tájékozódhatsz.



SCHREIBEN: az e-learning tanfolyam beküldhető levél
(PRÜFUNGSAUFGABE BRIEF) megírása, feltöltése. Pár napon belül
értékelő pontokkal, visszajelzéssel, felkészülési tippekkel kapod
vissza.
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SZÓTÁR HASZNÁLAT: hogyan használd hatékonyan a vizsgán?
•
Szótárhasználati tippek
•
Az eduline.hu cikkének játékos gyakorlataival szókeresési
készségeidet fejlesztheted.
SCHREIBEN: Hogy szövegalkotáskor a legválasztékosabb és
legmegfelelőbb kötőszavakat, kifejezéseket tudd használni,
tanulmányozd az alábbi Quizlet oldalakat:
- Szavak, kifejezések levélíráshoz
- Szavak, kifejezések fogalmazáshoz
Ezen a héten lehetőséged van bejelentkezni Villámtréningre
(fizetős!). A Villámtréningen alapos betekintést kapsz a teljes
vizsgafolyamatra, nem “éles” körülmények között szerezhetsz
vizsgarutint.
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SCHREIBEN: Íráskészség tippek
2.: Újságcikk (2.), Műkritika (4.), Olvasói levél (5.) és Online
Comment (6.) [érvelő szövegtípusok]
SCHREIBEN: az e-learning tanfolyam beküldhető fogalmazásának
(WAHLTHEMA) megírása, feltöltése. Pár napon belül értékelő
pontokkal, visszajelzéssel, felkészülési tippekkel kapod vissza.




B2-es e-learning tanfolyam – Woche 3. feladatsor



SPRECHEN: Beszédkészség tippek: a B2-es Sprechen vizsgarész 4
feladata



HÖRVERSTEHEN: Hallásértés tippek: hasznos Hörverstehen gyakorló
oldalak
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B2-es e-learning tanfolyam – Woche 4. feladatsora
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HÖRVERSTEHEN:
Hallásértés feladathoz még nagyobb rutint szerezhetsz újabb
Lépésről lépésre feladatokkal:
- Carsharing + hanganyag
- Einschulung + hanganyag
- Motorraddieb + hanganyag
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SPRECHEN: A B2-es e-learning tanfolyam
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Sprechen feladatsorával a szóbeli vizsga feladatait gyakorolhatod.





LESEVERSTEHEN: A hét során 3-4 rövid cikk olvasása és
kiszótározása bármely hírportálról.



HÖRVERSTEHEN: A hét során 3-4 rövid videó feldolgozása
bármely hírportálról, vagy a youtube-ról.



