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Tanulj meg angolul gyorsan, játékosan!

200 lecke, 600 videó, több 1000 feladat, 5000+ szó

IMPREVO.HU

http://imprevo.hu/


Azért, hogy iránymutatásként szolgáljon az IMPREVO önálló 
angol nyelvtanuló rendszer használatához. Ha eldöntötted, 
hogy elő�zetőnk leszel és az IMPREVO 200 leckéjén 
keresztül tanulsz meg angolul, már egy fontos önálló 
döntést hoztál, a nyelvtanulás során azonban számos egyéb 
döntést kell meghoznod önállóan. Például: mikor tanulj új 
anyagot, mikor ismételj, mennyit ismételj, mennyi időt tölts 
angolozással naponta stb.

Az Ebook (vagy elektronikus könyv) nem tudja helyetted 
meghozni ezeket a döntéseket, viszont részletes 
iránymutatást ad, amit akár 100%-ig be is tarthatsz, hogy az 
angoltudásod egy előre meghatározott, logikusan felépített 
ösvényen fejleszd. Nem mindenkinek van szüksége 
természetesen ilyesfajta iránymutatásra, azonban ettől 
függetlenül minden felhasználónknak és az angol tanulást 
komolyan vevőknek ajánljuk, ugyanis bátran állítjuk, hogy 
mindenki számára rejt hasznos információt ez az 
ingyenesen letölthető kiadvány. A bevezető végén kérlek 
engedd meg, hogy sikeres angolozást kívánjon neked az 
IMPREVO csapata!

Miért született meg ez az Ebook?
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Mert úgy gondoljuk, hogy 6 hónapos intenzív tanulással 
már használható nyelvtudásra tehetsz szert, akár teljesen 
kezdő vagy, akár nem. Használható nyelvtudás alatt a 
Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban KER) B2-es 
szintjét értjük, ez a magyar középfoknak felel meg. Az 
IMPREVO 200 leckéjét a B2-es szint követelményeihez 
igazítottuk, sőt, a tananyag a gyakorlatban meg is haladja 
ezt a szintet nyelvtani témákban, szókincsben, olvasott és 
hallás utáni szövegértésben egyaránt. A B2-es szintet a KER 
így határozza meg általánosan:

»

»

»

Az ALTE (Nyelvi Tesztelők Európai Egyesülete) arra a 
következtetésre jutott, hogy a B2-es szint eléréséhez 
nagyjából 500-600 angolórát kell venni. A végleges szám 
persze egyénenként eltérő, többek között az alábbiaktól is 
függ:

»

»

»

»

»

Miért éppen 6 hónap?
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A tanuló képes megérteni bonyolult szövegek főbb 
pontjait, akár konkrét, akár absztrakt dologról van szó

Továbbá képes olyan mértékű folyékonysággal és 
spontaneitással kommunikálni, amely lehetővé teszi az 
anyanyelvi beszélőkkel folytatott általános beszélgetéseket 
úgy, hogy az az egyik fél számára se okozzon különösebb 
nehézséget

Továbbá képes érthető, részletező szövegeket alkotni 
viszonylag sok témában és képes véleményt formálni egy 
témáról úgy, hogy előnyöket és hátrányokat is felsorol

Korábban tanultad-e a nyelvet

Mennyire áll távol/közel a tanult idegen nyelv az 
anyanyelvedhez vagy egy másik idegen nyelvhez, amit 
tanultál

A motivációd

Mennyire vagy autonóm (önálló)

A korod

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%B6s_Eur%C3%B3pai_Referenciakeret


A fentiekről és arról, hogy miért nem lehet angolul 
gyorstalpaló csodamódszerekkel megtanulni bővebben is 
írtunk A nyelvtanulás és az átverések című cikkünkben, amit 
bátran ajánlunk elolvasásra.

Most azonban térjünk  vissza az eredeti kérdéshez: miért 
éppen 6 hónap kell a B2-es szint eléréséhez? Lehet, hogy 
neked kevesebb kell vagy éppen több, mi ökölszabályt 
használunk ennek a megállapítására. Hat hónapban kb. 180 
nap van; napi 3 óránál többet tanulni nem kényelmes és a 
legtöbbünknek nem is kivitelezhető. Úgy számolunk, hogy, 
ha egy nyelvtanuló 180 napon keresztül 3 órán át angolozik 
az IMPREVO-val, akkor 6 hónap múlva már 540 órát fektetett 
bele az angolozásba, ami egybevág az ALTE által 
előirányzott órák számával a B2-es szint elérésehez. 

Természetesen az IMPREVO tananyaga, ahogy már 
korábban is leírtuk, teljes mértékben lefedi ezt a szintet, így 
minden adott, hogy az IMPREVO felhasználójaként a 
nyelvtudásod valóban elérje a középfokot 6 hónap alatt. 
Egy nagyon fontos dologra azonban fel szeretném hívni a 
�gyelmedet: a napi 3 óra angolozás “nettóban” értendő! Ha 
úgy angolozol 3 órát, hogy 2 órán keresztül Facebookoztál 
és YouTube-oztál, akkor csak “nettó” 1 órát töltöttél 
tanulással és nem 3-at! A gyakorlatban a 3 óra “nettó” 
angolozás elvihet akár 4-6 órát is egy napból attól függően, 
hogy hány szünetet tartasz és azok milyen hosszúak.

Ahogy az Ebook elején írtuk, találni fogsz egy részletes 
ütemtervet arról, hogy a 6 hónap alatt mikor ismételj, mely 
napokon vedd át melyik leckét stb. A terv azonban kicsit 
hosszabbra nyúlik, mint 6 hónap (egészen pontosan 200 
napra), azonban számos olyan nap került bele, amelyek 
teljes mértékben az előző leckék ismétlésére mennek rá. 
Van, akinek több idő szükséges az ismétlésre, van, akinek 
kevesebb. A terv megkreálásánál mi az előbbit vesszük 
alapul, így nagyvonalúak leszünk az ismétlő napok 
számával, hiszen “az ismétlés a tudás anyja”.

Miért éppen 6 hónap?
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http://imprevo.hu/nyelvtanulas-es-az-atveresek/


Először hadd vázoljam fel röviden az IMPREVO felépítését! A 
rendszer különböző szintekből épül fel (pl. Kezdő, Alapfok, 
stb.), ezeken belül vannak a leckék, amelyek modulokból 
épülnek fel. A különböző modulok 1-1 nyelvi készségre 
fókuszálnak (pl. hallás utáni szövegértés, nyelvtan, stb.). 
Vásárlóink egyszeri díj ellenében minden szinthez, leckéhez 
és modulhoz hozzáférnek korlátlanul, bármiféle egyéb 
költség nélkül. Nem található meg minden leckében 
minden modul, azonban, ha igen, akkor ez a modulok 
sorrendje:

1. Szókincs
2. Nyelvtan
3. Hallás utáni szövegértés
4. Olvasott szövegértés
5. Íráskészség
6. Funkcionális nyelv

Az egyes modulokban találkozhatsz videókkal, leírásokkal 
és persze rengeteg feladattal. Nem szükséges az előre 
felálított sorrendben átvenned a tananyagot, azonban 
praktikussági szempontból most sorrendben haladunk. Az 
IMPREVO különböző feladattípusainak tárgyalása 
túlságosan sok helyet foglalna el, azonban mindenképpen 
érdemes elolvasnod a Meg lehet tanulni az IMPREVO-val 
angolul? című cikkünket, ahol kivesézzük a rendszerben 
megtalálható feladattípusokat.

FONTOS!

Mielőtt az egyes modulokba belemegyünk, szeretném 
elmondani, hogy egy feladat megoldása, egy szöveg 
elolvasása vagy egy videó megtekintése még nem jelenti 
azt, hogy azt az anyagot már tudod és léphetsz is a 
következő leckére. A legtöbb anyagot, feladatot érdemes 
többször is megcsinálni egymás után, és csak akkor 
továbblépni, amikor már magabiztosnak érzed a tudásodat, 
legalább rövidtávon. 

Hogyan használjam az IMPREVO-t?
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 A szókincs modul

A szókincs modul természetesen a szókincsed fejlesztésére 
szolgál. Érdemes ezzel kezdeni a leckét, már csak azért is, 
mert egészen biztos lehetsz benne, hogy ez a modul 
megtalálható az összes leckében, hiszen szavak nélkül nem 
tudod magad kifejezni egy idegen nyelven. Továbbá az 
IMPREVO leckéi témákra épülnek, így, ha ezzel a modullal 
kezdesz, akkor az újonnan tanult szavak aktivizálják mindazt 
a háttértudást, amit általánosságban tudsz az adott témáról, 
(pl. iskola, munka, utazás). Így pedig könnyebben veszed 
majd a további modulokat is! 

Fontos, hogy a tanulás ne csak abból álljon, hogy egyszer 
végigmész a feladatokon! Természetes dolog, ha sokszor 
újra meg kell csinálnod a feladatokat, hogy a szavak 
rögzüljenek, hiszen esetenként 15-20 új szóval fogsz 
találkozni.

Nyelvtan modul

Az új nyelvtani témákat animációs videóval vezetjük be. 
Nincsen minden leckében nyelvtan, de ez nem véletlen, 
hiszen a nyelvtani szabályok összetettek, így az új anyag 
mellett az ismétlés és a gyakorlás is nagyon fontos. Az 
animációs videók után nyelvtani magyarázó videók 
következnek, példákkal, tanári magyarázattal. A videók 
között/után pedig feladatok vannak, ahol gyakorolhatod az 
újonnan megszerzett ismereteket. 

Végül pedig egy szöveges összefoglalót találsz a nyelvtani 
anyagról. Szavak nélkül nincs mit kifejezni, viszont a 
nyelvtan az, ami alapján tudod, hogy a szavakat hogyan kell 
összefűzni ahhoz, hogy értelmes mondatokat alkossál, ezért 
tulajdonképpen a Szókincs és a Nyelvtan modul az IMPREVO 
magja.

Hogyan használjam az IMPREVO-t?
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Hallás utáni szövegértés modul

Tapasztalatunk szerint a legtöbb tanuló számára a “listening” 
vagyis a hallás utáni szövegértés a legnagyobb kihívás. Nem 
elég a szókincs és a nyelvtan ismerete, meg is kell érteni azt, 
amit mondanak nekünk! Ha ehhez a modulhoz érsz, először 
hallgasd meg a felvételt és próbáld meg megérteni a 
lényeget. Ezután egy szókincsfejlesztő játék következik, ahol 
olyan szavakat tanulsz, amelyek a felvételben elhangzanak, 
így második hallgatásra már sokkal többet fogsz érteni a 
szövegből. Második hallgatás közben már olyan feladatok is 
lesznek, amelyeket csak úgy oldhatsz meg, ha speci�kus 
információt hallasz ki a szövegből. 

Többször is meghallgathatod a felvételt, teljesen 
természetes, hogy nem értesz meg eleget a szövegből még 
másodszorra se.

Azonban, ha készen vagy a feladatokkal és elérkezel az 
angol átirathoz és a magyar fordításhoz, akkor dolgozd fel az 
anyagot. Ezalatt azt értjük, hogy meghallgatod a felvételt 
miközben az angol átiratot olvasod, ezzel is elősegítve, hogy 
a szókincsed bővüljön és jobban megértsd a nyelvtan 
működését “élesben”. Próbálj meg magadtól rájönni arra, 
hogy mit jelentenek a mondatok, ha ez nem megy, akkor ott 
van a magyar fordítás. 

Ezzel a módszerrel biztos lehetsz benne, hogy megérted a 
felvétel tartalmát, így nem kell az egyes mondatok 
jelentésére koncentrálnod. Helyette a szókincsed, 
nyelvtanod és persze a hallás utáni szövegértésed 
fejlesztésére koncentrálhatsz; nem lesz olyan érzésed, hogy 
a szöveg tartalma rejtély és így nincs értelme tanulni.
 

Hogyan használjam az IMPREVO-t?
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Olvasott szövegértés modul

Általában többet olvasunk, mint beszélünk, így világos, 
hogy az olvasott szövegértési készségedet is folyamatosan 
fejlesztened kell ahhoz, hogy az angolod egyre magasabb 
szintre kerüljön. A hosszabb, összefüggő szövegek 
kontextusba (szövegkörnyezetbe) helyezik az angol 
szavakat és a nyelvtant, ami kulcsfontosságú a szókincsed 
bővítéséhez és a nyelvtani ismereteid megszilárdításához.

Először fuss végig a szövegen a saját tempódban. Ha nem 
ismersz egy szót, nem kell megállnod! Első nekifutásra 
próbáld meg a lényeget megérteni. Második nekifutásnál 
már olyan feladatok jelennek meg, amelyek megoldásához 
speci�kus információt kell kikeresned a szövegből, de ne 
aggódj, mert ebben a modulban is van szókincset fejlesztő 
feladat, amelyben az olvasmányban előforduló szavak 
lesznek, így másodszorra már sokkal több dolgot fogsz 
megérteni a szövegből. 

Nyugodtan fuss neki többször is a szövegnek, teljesen 
természetes, ha két olvasásnál többre van szükséged ahhoz, 
hogy megoldjad a feladatokat!

Ha végeztél a feladatokkal, akkor láthatod a szöveg magyar 
fordítását, sőt, angolul fel is olvassuk az olvasmányt, így 
kvázi “listening” lesz az olvasmányból. Először olvasd el újra 
a szöveget, miközben hallgatod a felolvasást. Így hallani 
fogod a szavak helyes kiejtését is. 

Csakúgy, mint a hallás utáni szövegértésnél, próbálj meg 
magadtól rájönni az egyes mondatok jelentésére, és csak 
akkor hívd segítségül a magyar fordítást, ha ez nem megy. 
Ha így teszel, akkor dolgoztatod meg igazán a nyelvi 
készségeidet!
 

Hogyan használjam az IMPREVO-t?
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Íráskészség  modul

Ez a modul az írásról szól. Nem elég olvasni tudni, képesnek 
kell lenned arra is, hogy a gondolataidat papírra vesd, bár 
általában a papír digitális lesz és a számítógéped kijelzőjén 
fog megjelenni. Ebben a modulban magyarázó videókat 
találsz és szöveges összefoglalókat. Példákon keresztül 
mutatjuk be az angol helyesírás legfontosabb témáit és 
persze a nyelvvizsgákon előforduló szövegek felépítését, 
logikáját. 

Miután megnézted a videót és az összefoglalót is elolvastad, 
írj valamit! Ha éppen a levélírás a videó témája, akkor írj egy 
levelet a videó alapján; ha egy helyesírási szabály a téma, 
akkor pedig olyan mondatokat írj, amelyekben használnod 
kell az új ismeretet. 

Ha levelekről vagy egyéb hosszabb szövegekről tanulsz, azt 
fogod tapasztalni, hogy az egyes videókban az irományt 
elemeire szedjük és külön videóban foglalkozunk a 
bevezetéssel, tárgyalással, stb. 

Ha pl. a bevezetés a videó témája, akkor írj egy bevezetést! 
Ha folyamatosan gyakorolsz, nem lesz probléma a 
nyelvvizsga íráskészség része!

Funkcionális nyelv modul

A funkcionális nyelv modulban videókon keresztül 
mutatunk be olyan gyakorlati témákat, mint az angol ábécé 
vagy számok, de sok videóban találhatsz hasznos 
kifejezéseket, amelyeket pl. étteremben vagy 
jegyvásárláskor használhatsz. 

Ezen a modulon a legkönnyebb átmenni, hiszen csak videók 
vannak benne, úgyhogy azt javaslom, hagyd a végére a 
modult, amikor már nincs túl sok energiád tanulni. Amikor 
van energiád, akkor pedig a nagyobb kihívást jelentő 
modulokra fókuszálj!

Hogyan használjam az IMPREVO-t?
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Ebbből a modulból sok kifejezést tanulhatsz, amiket 
“automatikusan” használhatsz különböző élethelyzetekben 
és ez magabiztosságot fog adni ahhoz, hogy angolul beszélj. 
Azonban a nyelvtanulás lényege az, hogy te saját magadtól 
értelmes mondatokat alkossál a meglévő szókincsed és 
nyelvtani ismereteid alapján! 

Röviden: hasznos és jó dolog, ha tudsz néhány “�x” 
kifejezést, de ne ezektől várd azt, hogy folyékony leszel 
(ahhoz bizony szókincs és nyelvtan kell).

 

Hogyan használjam az IMPREVO-t?
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Elérkeztünk az Ebook lényegi részéhez: a (körülbelül) 6 
hónapos ütemtervhez, aminek mentén akár fél év alatt 
használható nyelvtudásra tehetsz szert. Nem csak azt 
tartalmazza a terv, hogy mikor vegyél új anyagot, hanem az 
ismétléshez is támpontot ad. Mivel minden tanuló más, 
minden tanulási élmény más, bátran eltérhetsz a tervtől, de, 
ha úgy érzed, hogy nem tudod mi legyen a következő lépés, 
bármikor vissza is térhetsz hozzá. 

A napi 3 óra angolozást érdemes úgy felosztanod, hogy napi 
2/1.5 órában új anyagot veszel, napi 1/1.5 órában pedig 
ismételsz, de természetesen ez nem szentírás és nyugodtan 
variálhatod, a 3 óra tanulás viszont legyen meg.

Előfordulhat, hogy egy anyagrészen elakadsz és sokadszori 
nekifutásra is úgy érzed, hogy nem látod át, nem sikerül 
megérteni. Ez egy teljesen természetes folyamat a 
nyelvtanulásban, ne aggódj! Nyugodtan lépj tovább, majd 
időről időre térj vissza a problémás anyaghoz! Ha így teszel, 
azt fogod tapasztalni, hogy a problémás anyag egyre jobban 
kitisztul, hiszen az idő előrehaladtával egyre jobbak lesznek 
a nyelvi készségeid és egyre jobban átlátod majd az angol 
nyelv logikáját, így, ami egyszer nehéznek tűnt, előbb-utóbb 
evidens lesz. 

Az ismétlendő anyagot is úgy határozzuk meg, hogy az 
lehetőleg szókincsben, nyelvtani tudnivalóban vagy éppen 
a témájában igazodjon az újonnan tanult anyaghoz, hogy 
egyre többször, egyre mélyebben tudj elmerülni egy adott 
tudásanyagban.

Ha elhatározod, hogy nekivágsz a 200 napos tervnek, vedd 
�gyelembe, hogy ez egy feszített tempójú terv, 
gyakorlatilag egy szuperintenzív online tanfolyam. Azt 
vesszük alapul, hogy naponta legalább 3 órát “tisztán” rá 
tudsz szánni az angolozásra. Ha ez nem lehetséges, akkor is 
követheted a tervet természetesen, de vedd �gyelembe, 
hogy lassabban fogsz haladni (pl. ha napi 1.5 órát tudsz 
rászánni az angolozásra, akkor a tervet 200 nap helyett 400 
nap alatt tudod teljesíteni).

200 napos ütemterv
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FONTOS!

Ha betartod a tervet és 6 hónap alatt sikerül 
lenyelvvizsgáznod, óriási eredményt érsz el, de kérlek ne 
feledd, hogy a nyelvtudást könnyebb elveszíteni, mint 
megszerezni! Lehet, hogy most csak a “papír” kell (vagyis egy 
nyelvvizsga valamilyen praktikussági szempontból), de soha 
nem tudhatod, mikor lesz szükséged a 200 nap alatt 
megszerzett tudásra “élesben”. Ezért azt javasoljuk, hogy a 
nyelvvizsga megszerzése után próbálj meg heti 3 órát 
angolozással tölteni! 

Nem baj, ha ez ismétlés vagy éppen teljesen új anyag. Heti 3 
óra gyakorlás egy jó módszer ahhoz, hogy legalább szinten 
tartsd magad (az is előfordulhat, hogy nem lesz heti 3 órád a 
szinten tartásra, hanem mondjuk 1, de az az 1 óra is több, 
mint a semmi és segít a tudásod szinten tartásában).

Az első kb. 30 napot szenteld a Kezdő szintnek! Ezen a 
szinten 27 leckét találsz és többek között két igeidőről, 
elöljárószavakról, egy módbeli segédigéről, 
határozószavakról tanulsz majd. Az 1. héten vedd át az első 
7 leckét úgy, hogy folyamatosan ismétled az előző napi 
leckéket!

200 napos ütemterv
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 1. hét (1-7 nap) 

 1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 6. nap 7. nap 

Új lecke 1 2 3 4 5 6 7 

Ismétlő 
lecke 

- 1 1-2 1-3 1- 4 1-5 1-6 

 



A 2. héten az első napot szenteld az első 7 lecke 
ismétlésének, aztán tanulj új anyagot! Szükség szerint 
persze kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag 
átismétlésével.

200 napos ütemterv
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2. hét (8-14 nap)
8. nap 9. nap 10. nap 11. nap 12. nap 13. nap 14. nap

Új lecke - 8 9 10 11 12 13 
Ismétlő 

lecke 
1-7 7 8 5, 9 1-3, 10 9, 11 12 

A 3. héten az első napot szenteld az előző heti anyag 
ismétlésének, aztán tanulj új anyagot! Szükség szerint persze 
kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag 
átismétlésével.

3. hét (15-21 nap)
15. nap 16. nap 17. nap 18. nap 19. nap 20. nap 21. nap

Új lecke - 14 15 16 17 18 19 
Ismétlő 

lecke 
8-13 1-3, 7, 13 8, 14 14-15 4, 15-16 4, 17 8, 11, 14, 

18 

A 4. héten az első napot szenteld az előző heti anyag ismét-
lésének, aztán tanulj új anyagot! Szükség szerint persze 
kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag átis-
métlésével. Ezen a héten már érdemes elkezdened megba-
rátkozni a rendhagyó igéket összefoglaló bejegyzésünkkel 
is, amelynek a linkjét a táblázatban találod.

4. hét (22-28 nap)
22. nap 23. nap 24. nap 25. nap 26. nap 27. nap 28. nap

Új lecke - 20 21 22 23 24 25 
Ismétlő 

lecke 
14-19 13, 19 20 10, 21 22 19, 23 4-5, 24

Extra A 23-25 lecke kapcsán érdemes a Rendhagyó igék című bejegyzést átolvasnod 
és elkezdened tanulni az angol rendhagyó igéket. 

http://imprevo.hu/angol-rendhagyo-igek-irregular-verbs/


Az 5. héten az első napot szenteld az előző heti anyag 
ismétlésének, aztán tanulj új anyagot! Szükség szerint 
persze kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag 
átismétlésével. A 32. napot szintél töltsd ismétléssel, hiszen 
a 31. napon a Kezdő szint utolsó leckéjét is átveszed! Ezen a 
napon érdemes azokra a leckékre koncentrálni, amelyek 
nehezen mentek az elmúlt hónap folyamán. A 33. naptól 
azonban már ideje új szintet ostromolni: az Alapok I. szint 
21 leckéjére fókuszálunk innentől.

200 napos ütemterv
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 5. hét (29-35 nap) 

 29. nap 30. nap 31. nap 32. nap 33. nap 34. nap 35. nap 

Új lecke - 26 27 - 28 29 30 

Ismétlő 
lecke 

20-25 7, 10, 25 9, 26 1-27 11, 27 13, 20, 28 10, 29 

 

A 6. hét első napját szenteld az előző heti anyag ismétlésé-
nek, aztán jöhetnek az újabb leckék! Szükség szerint persze 
kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag átis-
métlésével.

 6. hét (36-42 nap) 

 36. nap 37. nap 38. nap 39. nap 40. nap 41. nap 42. nap 

Új lecke - 31 32 33 34 35 36 

Ismétlő 
lecke 

26-30 10, 30 21, 31 
11, 14, 
19, 32 

11, 14, 33 19, 34 35 

 



A 7. hét első napját szenteld az előző heti anyag 
ismétlésének, aztán jöhetnek az újabb leckék! Szükség 
szerint persze kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti 
anyag átismétlésével. Ha még nem tetted, most már 
mindenképpen kezdd el tanulni a rendhagyó igéket a 
bejegyzés alapján, aminek az elérhetőségét a táblázatban 
találod.
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7. hét (43-49 nap)

43. nap 44. nap 45. nap 46. nap 47. nap 48. nap 49. nap

Új lecke - 37 38 39 40 41 42 

Ismétlő 
lecke 

31-36 36 21, 32, 37 23-25, 38 23-25, 39 21, 32, 40 21,32, 41 

Extra 
A 39-40 lecke kapcsán érdemes ismét átolvasni a Rendhagyó igék című 

bejegyzést és mindenképpen folytatni az angol rendhagyó igék tanulását. 

A 8. hét első napját szenteld az előző heti anyag ismétlésé-
nek, aztán jöhetnek az újabb leckék! Szükség szerint persze 
kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag átis-
métlésével.

8. hét (50-56 nap)

50. nap 51. nap 52. nap 53. nap 54. nap 55. nap 56. nap

Új lecke - 43 44 45 46 47 48 

Ismétlő 
lecke 

37-42 38, 42 14, 43 
13, 20, 
29, 44 

12, 45 12, 46 6, 47 

http://imprevo.hu/angol-rendhagyo-igek-irregular-verbs/


A 9. héten célszerű  a második napon (58. nap) ismételni, 
hiszen az 57. napon az Alapok I. szint végére érsz.  Az 
ismétlő napon ezért érdemes a múlt heti anyag mellett a 
szint összes leckéjét számításba venni. Az 59. naptól pedig 
kezdődik az új szint, az Alapok II.

200 napos ütemterv
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 9. hét (57-63 nap) 

 57. nap 58. nap 59. nap 60. nap 61. nap 62. nap 63. nap 

Új lecke 49 - 50 51 52 53 54 

Ismétlő 
lecke 

6, 8, 48 28-49 19, 35, 49 33, 34, 50 33, 35, 51 12, 52 53 

 

A 10. hét első napját szenteld az előző heti anyag ismétlésé-
nek, aztán jöhetnek az újabb leckék! Szükség szerint persze 
kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti anyag átis-
métlésével.

 10. hét (64-70 nap) 

 
64. nap 65. nap 

66. 
nap 

67. nap 68. nap 69. nap 70. nap 

Új lecke - 55 56 57 58 59 60 

Ismétlő 
lecke 

49-54 
14-17, 36-

37, 54 
36-37, 

55 
36-37, 56 21, 32, 57 58 39-40, 59 

 



A 11. hét első napját szenteld az előző heti anyag 
ismétlésének, aztán jöhetnek az újabb leckék! Szükség 
szerint persze kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti 
anyag átismétlésével.
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 11. hét (71-77 nap) 

 
71. nap 72. nap 73. nap 74. nap 75. nap 

76. 
nap 

77. nap 

Új lecke - 61 62 63 64 65 66 

Ismétlő 
lecke 

55-60 39-40, 60 23-26, 61 
14, 16, 
37, 62 

23-26, 32, 
62-63 

37, 58, 
64 

65 

 

A 12. hét első napját szenteld az előző heti anyag ismétlé-
sének, aztán jöhetnek az újabb leckék! Szükség szerint 
persze kevesebb/több időt is eltölthetsz az előző heti 
anyag átismétlésével.

 12. hét (78-84 nap) 

 78. nap 79. nap 80. nap 81. nap 82. nap 83. nap 84. nap 

Új lecke - 67 68 69 70 71 72 

Ismétlő 
lecke 

61-66 66 67 32, 64, 68 69 12, 47, 70 30, 71 

 



A 13. héten a 88. nap legyen az ismétlésé, hiszen a 87. napon 
eljutsz az Alapok II. szint végére. A következő szint a 
beszédes nevű Alapfok. 
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 13. hét (85-91 nap) 

 85. nap 86. nap 87. nap 88. nap 89. nap 90. nap 91. nap 

Új lecke 73 74 75 - 76 77 78 

Ismétlő 
lecke 

61-66 66 67 50-75 6, 75 7, 22, 76 7, 22, 77 

 
A 14. héten az ismétlés akár ki is hagyható, hiszen nem olyan 
rég történt a szintlépés. 

 14. hét (92-98 nap) 

 
92. nap 93. nap 94. nap 95. nap 

96. 
nap 

97. nap 98. nap 

Új lecke 79 80 81 82 83 84 85 

Ismétlő 
lecke 

77-78 7,26, 79 18, 80 14, 18, 81 61, 82 
19, 35, 
50, 83 

7, 12, 27, 
77-79, 84 

 
A 15. héten a 101. nap legyen az ismétlésé, ugyanis a 100. napon 
átveszed az utolsó olyan nyelvtani témát, amely a B1-es szint (alap-
fok) követelménye. A 100. leckéig már nem lesz új nyelvtani anyag, 
így több idő jut a szókincs és az egyéb nyelvi készségek fejleszté-
sére, így naponta több új leckét is átvehetsz.

 15. hét (99-105 nap) 

 
99. nap 

100. 
nap 

101. 
nap 

102. 
nap 

103. 
nap 

104. 
nap 

105. 
nap 

Új lecke 86 87 - 88-89 90-91 92-93 94-95 

Ismétlő 
lecke 

21, 32, 
41-42, 85 

33, 51-
52, 86 

76-87 
8, 15, 30-

32, 87 
21, 40, 54 80 74, 77-78 

 



A 16. héten a 108. nap teljen ismétléssel, ugyanis a 107. 
napon a 100. leckével is végzel, így az összes témát átveszed, 
amely a B1-es szint (alapfok) követelménye, tehát végzel az 
IMPREVO Alapfok szintjével. A 109. naptól pedig jön az új 
szint, a Középhaladó. 
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 16. hét (106-112 nap) 

 106. 
nap 

107. 
nap 

108. 
nap 

109. 
nap 

110. 
nap 

111. 
nap 

112. 
nap 

Új lecke 96-97 98-100 - 101 102 103 104 

Ismétlő 
lecke 

45 11, 38 88-100 8, 49 75, 101 
18, 81, 

102 
43-44, 

103 

 

A 17. héten nincs ismétlő nap, hiszen csak pár napja fejezted 
be az első 100 leckét.

 17. hét (113-119 nap) 

 113. 
nap 

114. 
nap 

115. 
nap 

116. 
nap 

117. 
nap 

118. 
nap 

119. 
nap 

Új lecke 105 106 107 108 109 110 111 

Ismétlő 
lecke 

36-37, 104 
36-37, 

105 
70, 106 70, 107 68, 108 68, 109 54, 110 

 



A 18. hét első napja teljen az előző kb. másfél hét 
ismétlésével, aztán jöhetnek az új leckék! Szükség szerint 
persze kevesebb/több időt is eltölthetsz ismétléssel.
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 18. hét (120-126 nap) 

 120. 
nap 

121. 
nap 

122. 
nap 

123. 
nap 

124. 
nap 

125. 
nap 

126. 
nap 

Új lecke - 112 113 114 115 116 117 

Ismétlő 
lecke 

101-111 
39-40, 

111 
38, 65-
66, 112 

63-64, 
113 

63-64, 
114 

63-64 
,114-115 

43 

 

A 19. héten a 131. nap legyen az ismétlő nap, hiszen a 130. 
napon befejezed a Középhaladó szintet. A 132. naptól 
kezdve pedig jöhet az új szint, a Haladó szint.

 19. hét (127-133 nap) 

 127. 
nap 

128. 
nap 

129. 
nap 

130. 
nap 

131. 
nap 

132. 
nap 

133. 
nap 

Új lecke 118 119 120 121 - 122 123 

Ismétlő 
lecke 

63-64, 
114-117 

65-66, 
118 

43-44, 
119 

120 112-121 121 
68, 109-
110, 122 

 



A 20. héten nincs ismétlő nap, hiszen pár napja volt 
szintlépés és ismétlés.
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 20. hét (134-140 nap) 

 134. 
nap 

135. 
nap 

136. 
nap 

137. 
nap 

138. 
nap 

139. 
nap 

140. 
nap 

Új lecke 124 125 126 127 128 129 130 

Ismétlő 
lecke 

12, 19, 35, 
50, 53, 84-

85, 123 

63-64, 
114-115, 

124 

116-117, 
125 

113, 126 113, 127 67, 128 112, 129 

 

A 21. hét első napja az ismétlő nap, utána jöhetnek az új 
leckék! Szükség szerint persze kevesebb/több időt is eltölt-
hetsz ismétléssel.

 21. hét (141-147 nap) 

 141. 
nap 

142. 
nap 

143. 
nap 

144. 
nap 

145. 
nap 

146. 
nap 

147. 
nap 

Új lecke - 131 132 133 134 135 136 

Ismétlő 
lecke 

122-130 37, 130 37, 131 
54, 111, 

132 
70, 107-
108, 133 

46-47, 71-
72, 134 

43, 65-66, 
135 

 



A 22. héten a 152. nap legyen az ismétlésé, ugyanis a 151. 
napon a Haladó szint végére érsz. A 153. naptól pedig 
kezdetét veszi az árulkodó nevű Középfok szint.
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 22. hét (148-154 nap) 

 148. 
nap 

149. 
nap 

150. 
nap 

151. 
nap 

152. 
nap 

153. 
nap 

154. 
nap 

Új lecke 137 138 139 140 - 141 142 

Ismétlő 
lecke 

136 
35, 50, 

84, 124, 
133, 137 

70, 107-
108, 138 

121, 139 131-140 6, 76, 140 
7, 22, 77-
79, 141 

 

A 23. héten nincsen ismétlő nap, hiszen nemrég léptél szin-
tet.

 23. hét (155-161 nap) 

 155. 
nap 

156. 
nap 

157. 
nap 

158. 
nap 

159. 
nap 

160. 
nap 

161. 
nap 

Új lecke 143 144 145 146 147 148 149 

Ismétlő 
lecke 

7, 22, 77-
79, 141-

142 

46-47, 
53, 71, 

85, 124, 
143 

13, 20, 
29, 45, 

144 

13, 20, 
29, 45, 

145 

23-26, 
62, 83, 

146 

39-40, 
60-61, 

147 

62, 130, 
148 

 



A 24. hét első napja teljen az előző kb. másfél hét 
ismétlésével, aztán jöhetnek az új leckék! Szükség szerint 
persze kevesebb/több időt is eltölthetsz ismétléssel.
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 24. hét (162-168 nap) 

 162. 
nap 

163. 
nap 

164. nap 
165. 
nap 

166. nap 
167. 
nap 

168. 
nap 

Új lecke - 150 151 152 153 154 155 

Ismétlő 
lecke 

141-149 
112, 
148 

19, 54, 111, 
133, 150 

151 
19, 35, 84, 
133, 152 

35, 39, 
153 

80, 24, 
154 

 

A 25. hét első napja az előző hét ismétlése. Szükség szerint 
persze kevesebb/több időt is eltölthetsz ismétléssel.

 25. hét (169-175 nap) 

 169. nap 170. nap 171. nap 172. nap 173. nap 174. nap 175. nap 

Új lecke - 156 157 158 159 160 161 

Ismétlő 
lecke 

150-155 59-60, 155 
19, 151, 

156 
35, 84, 

124, 157 
133, 153, 

158 

68, 109-
110, 123, 

159 

63-64, 
114-118, 
126, 160 

 



A 26. hét első napja az előző hét ismétlése. A 161. lecke után 
azonban nem találkozol új nyelvtani anyaggal egészen a 
200. leckéig, így több ismétlő napot már nem teszünk be, de 
ez nem fog gondot okozni, hiszen már majdnem a program 
végén vagy! A 177. naptól kezdve több új leckét is átvehetsz 
egy nap alatt, hiszen az új nyelvtani tudnivaló elmaradása 
lehetővé teszi, hogy többet foglalkozz az egyéb nyelvi 
készségeid fejlesztésével.
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 26. hét (176-182 nap) 

 176. 
nap 

177. 
nap 

178. 
nap 

179. nap 180. nap 
181. 
nap 

182. 
nap 

Új lecke - 162-163 164-165 166-167 168-169 170-171 172-173 

Ismétlő 
lecke 

156-161 
45, 96, 

161 
53, 93, 

162-163 
103-104, 
164-165 

107-108, 
166-167 

160, 
168-169 

162, 170-
171 

 

A 27. héten is érdemes párosával venni az új leckéket. Ne 
aggódj, ha “túléled” ezt a hetet, akkor nemsokára lazíthatsz 
kicsit a tempón a célegyenesben!

 27. hét (183-189 nap) 

 
183. nap 184. nap 

185. 
nap 

186. 
nap 

187. 
nap 

188. nap 
189. 
nap 

Új lecke 174-175 176-177 178-179 180-181 182-183 184-185 186-187 

Ismétlő 
lecke 

152, 160, 
172-173 

109-110, 
174-175 

120, 
176-177 

105-106, 
134, 178-

179 

171, 
180-181 

126, 133, 
182-183 

135, 
184-185 

 



A 28. hét az utolsó előtti hét, már nincs sok hátra! Ha 
szigorún akarod tartani a 200 napos tervet, akkor az első 2 
napon még vedd párosával az új leckéket, azonban utána 
már elég napi 1 új leckét feldolgozni (az ismétlés mellett 
persze).
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 28. hét (190-196 nap) 

 190. 
nap 

191. 
nap 

192. 
nap 

193. 
nap 

194. 
nap 

195. 
nap 

196. 
nap 

Új lecke 188-189 190-191 192 193 194 195 196 

Ismétlő 
lecke 

98, 186-
187 

144, 187-
189 

166, 190-
191 

118, 123, 
192 

190, 193 159, 194 145, 195 

 

A 29. hét a legutolsó hét, ráadásul már csak 4 nap van hátra, 
hiszen elég napi 1 új leckét feldolgozni. Gratulálunk, hogy 
idáig eljutottál, innentől már nem bukhatsz el! Ideje jelent-
kezni a nyelvvizsgára, ha eddig még nem tetted meg!

 29. hét (197-200 nap) 

 197. nap 198. nap 199. nap 200. nap 

Új lecke 197 198 199 200 

Ismétlő lecke 190, 194, 196 147, 197 165, 198 100, 199 

 




