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

Íme, egy 8 hét alatt simán megugorható edzésterv a sikeres középfokú
Euroexam angol vizsgához. Ebben összepakoltuk az összes ingyenes
anyagunkat ( *plusz 3 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 angolul
kiemeltük: pl. READING vagy SPEAKING - így könnyebben dolgozhatsz
gyenge pontjaidon. A többi feladattal egyszerre több készség
fejlesztésére van módod.
Sikeres felkészülést kívánunk!
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A letölthető teljes feladatsorral megtudhatod, hogy milyen is a
B2-es vizsga, milyen feladatokból áll, mire mennyi időd van.



hét
a
vizsgáig

A Eurocity B2 tankönyvvel tovább erősítheted a készülést.
Megrendelés >>



A Eurocity B2 első 4 leckéjét jól kiegészítik extra online gyakorló
feladatsoraink következő részei: 1. ’A vision of students…’; 2.
’Summer holidays…’; 3. ’How to buy gifts…’; 4. ’Welcome to the
green holidays…’



READING: A hét során legalább 2 rövid cikk olvasása és
kiszótározása bármely hírportálon (pl. BBC, The Guardian, The
Independent, CNN).



LISTENING: A hét során legalább 2 rövid videó feldolgozása
bármely hírportálon (pl. BBC, The Guardian, The Independent )
vagy a youtube-on



GRAMMAR AND VOCABULARY: Csináld végig ezt feladatsort!



Itt az idő újabb extra online gyakorló feladatokra : 5. ’Stockholm
tour for fans…’; 6. ’Expressing opinion…’;
7. ’Me and my bike’; 8. ’Beehive…’



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



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



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.
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E-learning: kezd egy szintfelmérő Placement testtel (a regisztráció
után ez is ingyenesen elérhető).
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Tudd le a két utolsó extra online gyakorló feladatsort [9. ’Bees’
tiny brains…’; 10. ’Naples pizza protected…’]!



Vizsgarutinodat a tesztkönyvekben található teljes vizsgákkal
szerezheted meg. A Practice Test Book B2-ben 3, míg az EURO
Angol c. könyvben további 5 teljes feladatsorral gyakorolhatsz.



BLOG: Az Euroexam blog szinte minden posztja a felkészülésedet
támogatja. Böngéssz a címkék közt (pl. Picture Story, hallásértés
stb.) és használd ki a posztokat minden készséged fejlesztésére és
a vizsgarutin megszerzésére.



7
hét
a
vizsgáig

© Euro Nyelvvizsga Kft

Edzésterv B2-es angol nyelvvizsgához (2. oldal)

5

WRITING: Íráskészség tippek 1.: Ügyintéző levél (1.) és Esszé (3.)



B2-es e-learning tanfolyam – Week 1: 4 feladatsor



hét
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WRITING: az e-learning tanfolyam 2 beküldhető fogalmazásának (
Letter of application és Essay ) megírása, feltöltése. Pár napon belül
értékelő pontokkal, visszajelzéssel, felkészülési tippekkel kapod
vissza.
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B2-es e-learning tanfolyam – Week 2: 4 feladatsor



WRITING: az e-learning tanfolyam beküldhető fogalmazásának (
Letter of complaint ) megírása, feltöltése. Pár napon belül értékelő
pontokkal, visszajelzéssel, felkészülési tippekkel kapod vissza.



SZÓTÁR HASZNÁLAT: hogyan használd hatékonyan a vizsgán?
•
Szótárhasználati tippek
•
Az eduline.hu cikkének játékos gyakorlataival szókeresési
készségeidet fejlesztheted.



WRITING: Hogy szövegalkotáskor a legválasztékosabb és
legmegfelelőbb kötőszavakat tudd használni, olvasd végig az
Euroexam blogjának “Linking words-ből sosem elég! Írásban
sem.” posztját és az onnan elérhető linking word-ös oldalakat.



WRITING: Íráskészség tippek
2.: Újságcikk (2.), Műkritika (4.), Olvasói levél (5.) és Online
Comment (6.) [érvelő szövegtípusok]



B2-es e-learning tanfolyam – Week 3: 5 feladatsor



SPEAKING: Beszédkészség tippek: a B2-es Speaking vizsgarész 4
feladata



LISTENING: Hallásértés tippek: hasznos Listening gyakorló oldalak



B2-es e-learning tanfolyam – Week 4: 4 feladatsor
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SPEAKING: Olvasd végig az Euroexam blogjának “Oh, linking
words! Nélkületek történetmesélés sincs” posztját és csináld végig
az onnan elérhető BBC Learning English leckéket, hogy a Picture
Story feladatban is lenyűgözd vizsgáztatóidat kötőszavaiddal :) .
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SPEAKING: A B2-es e-learning tanfolyam 3-részes angol nyelvű
gyakorló anyaga a Picture Story feladatra készüléshez



hét
a
vizsgáig

READING: A hét során 3-4 rövid cikk olvasása és kiszótározása
bármely hírportálról (pl. BBC, The Guardian, The
Independent, CNN).



LISTENING: A hét során 3-4 rövid videó feldolgozása bármely
hírportálról (pl. BBC, The Guardian, The Independent ) vagy
a youtube-ról
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