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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK ANGOL KÍNAI F 

a/az 
a kávé, az óra 

e 
  

the 
the coffee, the 
watch 

（冠词，用在名词前表示限定）           
（那个）咖啡，（那块）表 

1 

ábécé fn ~k, ~t, ~je alphabet 字母 1 

ágy fn ~ak, ~at, ~a bed 床 1 

autó fn ~k, ~t, ~ja car 汽车 1 

beszél 
Nem beszélek 
magyarul. 

i ~ni, ~t, ~j to speak 
I don't speak 
Hungarian. 

说，讲 
我不会说匈牙利语。 

1 

bevezető fn ~k, ~t, ~je introduction 介绍，引言 1 

bocsánat (= 
elnézést) 

e 
  

excuse-me, 
sorry 

抱歉，对不起 1 

busz fn ~ok, ~t, ~a bus 公共汽车，公交车 1 

citrom fn ~ok, ~ot, ~ja lemon 柠檬 1 

csak e   only, just 仅，就，只 1 

csokoládé fn ~k, ~t, ~ja chocolate 巧克力 1 

de e   but 但是 1 

dokumentum fn ~ok, ~ot, ~a document 文件 1 

dzsip fn ~ek, ~et, ~je jeep 吉普车 1 

egy e   one, a/an 一; 不定冠词 1 

éjszaka fn ~’k, ~’t, ~’ja night 晚上 1 

elefánt fn ~ok, ~ot, ~ja elephant 大象 1 

elnézést (= 
bocsánat) 

e 
  

excuse-me, 
sorry 

抱歉，对不起 1 

ért vmit 
Nem értem. 

i ~eni, ~ett, 
érts 

to understand 
sth 
I don't 
understand. 

理解某事     
我不懂 

1 

és e   and 和 1 

fejezet fn ~ek, ~et, ~e chapter 章 1 

feladat fn ~ok, ~ot, ~a exercise, task 练习题，题 1 

fogalom 
Fogalmam sincs. 

fn fogalmak, 
fogalmat, 
fogalma 

idea 
I have no idea. 

想法、主意                   
我没有主意。 

1 

fókusz fn ~ok, ~t, ~a focus 焦点 1 

fotel fn ~ek, ~t,~(j)e armchair 带扶手的沙发 1 

gitár fn ~ok, ~t, ~ja guitar 吉他 1 

gyufa fn ~’k, ~’t, ~’ja match 火柴 1 

hang fn ~ok, ~ot, ~ja sound, voice 声响，声音，嗓音 1 

hasznos 
hasznos mondat 

mn ~abb, ~an useful 
a useful 
sentence 

有用的       
一个有用的句子 

1 
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ház fn ~ak, ~at, ~a house 房子 1 

hogy 
Hogy mondják 
magyarul azt, 
hogy chair? 

e   how 
How do you say 
chair in 
Hungarian? 

怎么 
椅子匈牙利语怎么说? 

1 

igen e   yes 对 1 

internet fn ~et, ~e Internet 互联网 1 

ír vmit 
Írja a szót a kép 
alá! 

i ~ni, ~t, ~j to write sth 
Write the word 
under the 
picture. 

写某事  
在图片下面写词语。 

1 

íróasztal fn ~ok, ~t, ~a desk 书桌 1 

is e   also, too 也 1 

jelent vmit 
Mit jelent az, 
hogy Bocsánat? 

i ~eni, ~ett, ~s to mean 
What does 
Bocsánat 
mean? 

意思是，意味着  
Bocsánat是什么意思？ 

1 

joghurt fn ~ok, ~ot, ~ja yogurt 酸奶 1 

kávé fn ~k, ~t, ~a coffee 咖啡 1 

kép fn ~ek, ~et, ~e picture 照片、图片 1 

kérdez vmit  
Kérdezhetek 
valamit? 

i ~ni, ~ett, 
kérdezz 

to ask a 
question 
May I ask 
something? 

问问题  
我可以问个事吗？ 

1 

ki? e   who? 谁？ 1 

köszön 
Köszönöm 
szépen. 

i ~ni, ~t, ~j to thank 
Thank you very 
much. 

谢谢  
（我）非常感谢。 

1 

külföldi 
Külföldi vagyok. 

fn ~ek, ~t foreigner 
I am a foreigner. 

外国的  
我是外国人 

1 

lámpa fn ~’k, ~’t, ~’ja lamp 灯 1 

lassú 
Lassabban, legyen 
szíves! 

mn lassabb, 
lassan 

slow 
More slowly, 
please. 

慢  
请慢一点 

1 

legyen szíves e 
  

please (lit: Be so 
kind) 

拜托 1 

lyuk fn ~ak, ~at, ~a hole 洞 1 

magánhangzó 
magas/mély 
magánhangzó 

fn ~k, ~t, ~ja vowel 
front/back 
vowel 

元音  
高/低元音 

1 

magas 
magas 
magánhangzó 

mn ~abb, ~an high 
here: front 
vowel 

高  
高元音 

1 

magyar 
Nem beszélek 
magyarul. 

mn ~ul Hungarian 
I don't speak 
Hungarian. 

匈牙利的  
我不会说匈牙利语。 

1 

magyaróra fn ~’k, ~’t, ~’ja Hungarian 
lesson 

匈牙利语课 1 

mássalhangzó fn ~k, ~t, ~ja consonant 辅音 1 

mély 
mély 
magánhangzó 

mn ~ebb, ~en deep 
here: back 
vowel 

深  
低元音 

1 
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mi? 
Mi ez? 

e 
  

what? 
What is this? 

什么  
这是什么？ 

1 

minden 
Világos minden? 

e 
  

everything 
Is everything 
clear? 

每、全、都   
全都清楚了吗？ 

1 

mobiltelefon fn ~ok, ~t, ~ja mobile phone, 
cell phone 

手机 1 

mond vmit 
Hogy mondják 
magyarul azt, 
hogy chair?  
Mit mondasz? 

i ~ani, ~ott, ~j to say 
How do you say 
chair in 
Hungarian? 
Pardon-me? (lit: 
What are you 
saying? (inf.) 

说、告诉  
用匈牙利语怎么说“椅子”？  
你说什么？ 

1 

néhány  
néhány szó 

e 
  

a few  
a few words 

一些  
一些词 

1 

nem 
Nem, nem értem. 

e 
  

no, not 
No, I don't 
understand. 

不  
不，我不懂 

1 

nemzetközi mn   international 国际的 1 

név fn nevek, 
nevet, neve 

name 名字 1 

névelő 
határozott/határo
zatlan névelő 

fn ~k, ~t, ~je article 
definite/indefini
te article 

冠词  
定指/不定指 冠词 

1 

nyelv 
a magyar nyelv 

fn ~ek, ~et, ~e language 
the Hungarian 
language 

语言  
匈牙利语 

1 

nyolc e   eight 八 1 

olaj fn ~ak, ~at, ~a oil 油 1 

óra fn ~’k, ~’t, ~’ja watch 表 1 

öt e ~öt five 五 1 

paprika fn ~’k, ~’t, ~’ja (red) pepper 辣椒; 青椒 1 

rádió fn ~k, ~t, ~ja radio 广播; 收音机 1 

sajnos 
Sajnos nem 
értem. 

e 

  

unfortunately 
Unfortunately, I 
don't 
understand. 

遗憾、 
抱歉  抱歉，我不懂 

1 

saláta fn ~’k, ~’t, ~’ja salad, lettuce 沙拉 1 

szalámi fn ~k, ~t, ~ja salami 香肠 1 

szép mn szebb, 
szépen 

nice, beautiful 美、美丽 1 

szívesen 
- Köszönöm. - 
Szívesen. 

e 

  

you're welcome 
- Thank you. - 
You're 
welcome. 

不客气   
-谢谢  -不客气 

1 

szó 
Mit jelent ez a 
szó? 

fn ~k/szavak, 
~t/szavat, 
szava 

word 
What does this 
word mean? 

词  
这个词什么意思？ 

1 

telefon fn ~ok, ~t, ~ja telephone 电话 1 

teniszütő fn ~k, ~t, ~je tennis racket 网球拍 1 
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Tessék? e 

  

I'm sorry. 
Pardon-me. 
(when you can't 
understand/hea
r something) 

说什么？ 
（听不清或想让人重复的时候这样

说） 

1 

tud vmit 
Nem tudom. 

i ~ni, ~ott, ~j to know sth 
I don't know. 

知道  
我不知道 

1 

tyúk fn ~ok, ~ot, ~ja hen 母鸡 1 

uborka fn ~’k, ~’t, ~’ja cucumber 黄瓜 1 

új mn ~abb, ~an new 新 1 

újság fn ~ok, ~ot, ~ja newspaper 报纸 1 

utca 
az utcán 

fn ~’k, ~’t, ~’ja street 
on the street 

街道、马路  
在路上 

1 

űrhajós fn ~ok, ~t, ~a astronaut 宇航员 1 

üveg fn ~ek, ~et, ~e bottle 瓶子 1 

valami 
Kérdezhetek 
valamit? 

e ~k, ~t, ~je something 
May I ask 
something? 

某事  
我能问个事吗？ 

1 

váza fn ~’k, ~’t, ~’ja vase 花瓶 1 

világos 
Világos minden? 

mn ~abb, ~an clear 
Is everything 
clear? 

清楚  
全都清楚了吗？ 

1 

whisky fn ~k, ~t, ~je whiskey 威士忌 1 

xilofon fn ~ok, ~t, ~ja xylophone 木琴 1 

zebra fn ~’k, ~’t, ~’ja zebra 斑马 1 

zsiráf fn ~ok, ~ot, ~ja giraffe 长颈鹿 1 

 


