
MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK LENGYEL F

ad vkinek vmit 
   Adok a barátnőmnek virágot.

i ~ni, ~ott, ~j dawać komuś coś
   Daję kwiaty swojej 
dziewczynie.

6

akar vmit 
   Focizni akarok.

i ~ni, ~t, ~j chcieć coś/czegoś
   Chcę grać w piłkę nożną.

6

állandó 
   állandó kiállítás

mn ~bb, ~an stały
   stała wystawa

6

állomás (= vasútállomás) fn ~ok, ~t, ~a stacja (= stacja kolejowa) 6
Alpok 
   Az Alpokban kirándulok.

fn ~ot, ~ja Alpy
   Jestem na wycieczce w 
Alpach.

6

április 
   áprilisban

fn ~ok, ~t, ~a kwiecień
   w kwietniu

6

... árú 
   teljes árú/félárú jegy

e  w cenie ... 
   bilet normalny/ulgowy (za pół 
ceny)

6

augusztus 
   augusztusban

fn ~ok, ~t, ~a sierpień
   w sierpniu

6

bál 
  Anna-bál

fn ~ok, ~t, ~ja bal
   bal na cześć Anny (tradycyjny 
bal urządzany 26 lipca)

6

bérel vmit 
   Egy kertes házat bérelünk.

i ~ni, ~t, ~j wynajmować coś (od kogoś)
   Wynajmujemy dom z 
ogrodem.

6

borozik i borozni, borozott, 
borozz

pić wino 6

Borünnep fn ~ek, ~et, ~e Święto Wina 6
buli 
   Buliba megyek.

fn ~k, ~t, ~ja impreza (towarzyska)
   Idę na imprezę.

6

bulizik i bulizni, bulizott, 
bulizz

imprezować 6

busójárás fn ~ok, ~t, ~a (pochód przebierańców 
odbywający się w Mohaczu w 
okresie karnawału)

6

buszozik 
   A városban sokat buszozom.

i buszozni, buszozott, 
buszozz

jeździć/jechać autobusem
   Po mieście dużo jeżdżę 
autobusem.

6

cikk 
   Egy érdekes cikket olvasok.

fn ~ek, ~et, ~e artykuł
   Czytam ciekawy artykuł.

6

családanya
   egy családanya élete

fn ~’k, ~’t, ~anyja matka oddana rodzinie
   życie matki oddanej rodzinie

6

családbarát 
   családbarát szálloda

mn ~abb, ~an przyjazny rodzinie, prorodzinny
   hotel przyjazny rodzinie

6

december 
   decemberben

fn ~ek, ~t, ~e grudzień
   w grudniu

6

dehogynem 
   - Nem jössz moziba? 
   - Dehogynem!

e ależ tak, jak to nie
   - Nie idziesz do kina?
   - Ależ oczywiście, że idę!

6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

diákjegy 
   Egy diákjegyet kérek.

fn ~ek, ~et, ~e bilet studencki/uczniowski
   Poproszę jeden bilet 
studencki/uczniowski.

6

dokumentumfilm
   Egy dokumentumfilmet nézek.

fn ~ek, ~et, ~je film dokumentalny
   Oglądam film dokumentalny.

6

dzsessz
   Dzsesszt hallgatok.

fn ~ek, ~t, ~e jazz
   Słucham jazzu.

6

édesvíz
   Szeretek édesvízben úszni.

fn ~vizek, ~vizet, ~vize woda słodka
   Lubię pływać w wodach 
słodkich.

6

egzotikus 
   Egzotikus helyeken nyaralok.

mn ~abb, ~an egzotyczny
   Spędzam wakacje w 
egzotycznych miejscach.

6

egyik ..., másik 
   Az egyik lányom négy éves, a 
másik egy.

e  jeden …, drugi
   Jedna z moich córek ma 
cztery lata, a druga roczek.

6

élet 
   Új életet élünk.

fn ~ek, ~et, ~e życie
   Rozpoczęliśmy nowe życie.

6

első
  Első helyen az internet áll.

e  pierwszy
   Na pierwszym miejscu jest 
Internet.

6

énekel
   Sajnos nem tudok énekelni.

i ~ni, ~t, ~j śpiewać
   Niestety nie potrafię śpiewać.

6

építész fn ~ek, ~t, ~e architekt; przedsiębiorca 
budowlany

6

értekezlet
   Értekezleten ülök.

fn ~ek, ~et, ~e zebranie
   Siedzę na zebraniu.

6

esik
    Esik az eső.

i esni, esett, ess padać
   Pada deszcz.

6

eső
    Esik az eső.

fn ~k, ~t, ~je deszcz
   Pada deszcz.

6

évszak
   melyik évszakban?

fn ~ok, ~ot, ~a pora roku
   O jakiejj porze roku?

6

ezenkívül
   Csaba nyugodt és optimista. 
Ezenkívül jó humora van.

e  poza tym, oprócz tego
   Csaba jest osobą spokojną i 
pełną optymizmu. Poza tym ma 
duże poczucie humoru.

6

ezért 
   Két lányom van, ezért nincs sok
szabadidőm.

e  dlatego
   Mam dwie córki, dlatego nie 
mam dużo wolnego czasu.

6

fagyizik (= fagylaltozik)
    Van kedved fagyizni?

i fagyizni, fagyizott, 
fagyizz

jeść loda/lody
   Czy masz ochotę na 
loda/lody?

6

fagyizó fn ~k, ~t, ~ja lodziarnia 6
fagylaltozik (= fagyizik) i fagylaltozni, 

fagylaltozott, 
fagylaltozz

jeść loda/lody 6

február 
   februárban

fn ~ok, ~t, ~ja luty
   w lutym

6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

felnőtt fn ~ek, ~et, ~je dorosły 6
felnőttjegy fn ~ek, ~et, ~e billet dla dorosłych 6
fényképezik vmit i fényképezni, 

fényképezett, 
fényképezz

robić zdjęcie czegoś, 
fotografować coś

6

fest vmit
    Egy képet festek.

i ~eni, ~ett, fess malować coś
   Maluję obraz.

6

festmény
   Egy festményt nézek.

fn ~ek, ~t, ~e malowidło, obraz
   Patrzę na obraz.

6

fiatalember fn ~ek, ~t, ~e młodzieniec 6
fizika fn ~’k, ~’t, ~’ja fizyka 6
foci (= futball) fn ~k, ~t, ~ja piłka nożna 6
focizik (= futballozni) i focizni, focizott, 

focizz
grać w piłkę nożną 6

fok
    Húsz fok van.

fn ~ok, ~ot, ~a stopień
   Jest dwadzieścia stopni.

6

folyóirat fn ~ok, ~ot, ~a czasopismo 6
fotó fn ~k, ~t, ~ja zdjęcie, fotografia 6
fotóz vmit
   
   Nagyon szeretek fotózni.

i ~ni, fotózott, fotózz robić zdjęcie czegoś, 
fotografować coś
   Bardzo lubię fotografować.

6

főleg 
   Főleg pihenni szeretek.

e  głównie
   Lubię głównie odpoczywać.

6

franciatanár fn ~ok, ~t, ~a nauczyciel języka francuskiego 6
fut
   Minden héten kétszer futok.

i ~ni, ~ott, fuss biegać, biec
   Biegam dwa razy w tygodniu.

6

futball (= foci) fn ~t, ~ja piłka nożna 6
futballozik (= focizni) i futballozni, 

futballozott, 
futballozz

grać w piłkę nożną 6

fürdik
   Szeretek a tengerben fürdeni.

i fürdeni, fürdött, 
fürödj

kąpać się
   Lubię kąpać się w morzu.

6

gitár
    Van egy gitárom.

fn ~ok, ~t, ~ja gitara
   Mam gitarę.

6

gitározik i gitározni, gitározott, 
gitározz

grać na gitarze 6

gitárfesztivál fn ~ok, ~t, ~ja festiwal gitarowy 6
golf fn ~ok, ~ot, ~ja golf 6
golfozik
    Egy hónapban legalább 
kétszer golfozom.

i golfozni, golfozott, 
golfozz

grać w golfa
   Gram w golfa przynajmniej 
dwa razy w miesiącu.

6

gondolkodik vmin
   Úszás közben jól tudok 
gondolkodni.

i gondolkodni, 
gondolkozott, 
gondolkozz

rozmyślać o/nad czymś
   Podczas pływania dobrze mi 
się rozmyśla.

6

gyerekjegy (= gyermekjegy)
   Mennyibe kerül egy 
gyerekjegy?

fn ~ek, ~et, ~e bilet dziecięcy
   Ile kosztuje bilet dziecięcy?

6

gyorsvonat fn ~ok, ~ot, ~a pociąg pospieszny 6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

   A szegedi gyorsvonatra kérek 
egy jegyet.

   Poproszę jeden bilet na 
pociąg pospieszny do 
Segedynu.

hajfestés 
   Hajfestésre szeretnék időpontot
kérni.

fn ~ek, ~t, ~e farbowanie włosów
   Chciałabym umówić się na 
farbowanie włosów.

6

hajó fn ~k, ~t, ~ja statek 6
hajózik i hajózni, hajózott, 

hajózz
pływać statkiem 6

hajvágás
   Hajvágásra szeretnék időpontot
kérni.

fn ~ok, ~t, ~a strzyżenie włosów
   Chciałabym umówić się na 
strzyżenie.

6

hallgat vmit 
   Zenét hallgatok.

i ~ni, ~ott, hallgass słuchać czegoś
   Słucham muzyki.

6

helyi
   Ismerkedem a helyiekkel.

fn ~ek, ~t miejscowy, tubylec
   Poznaję się z miejscowymi.

6

Himalája 
   A Himalájában voltam.

fn ~'t, ~'ja Himalaje
   Byłem w Himalajach.

6

hó
   Esik a hó.

fn havat śnieg
   Pada śnieg.

6

hónap 
   Melyik hónapban mész 
szabadságra?

fn ~ok, ~ot, ~ja miesiąc
   W którym miesiącu idziesz na 
urlop?

6

humor 
   Csabának jó humora van.

fn ~t, ~a humor
   Csaba ma duże poczucie 
humoru.

6

idén 
   Idén nem megyek nyaralni.

e  w tym roku
   W tym roku nie jadę na 
wakacje.

6

idő 
   Milyen az idő?

fn ~k, ~t, ideje pogoda
   Jaka jest pogoda?

6

időpont 
   Időpontot szeretnék kérni.
   Tíz órára tudok időpontot adni.

fn ~ok, ~ot, ~ja termin (konkretna data)
   Chciałbym się umówić.
   Mogę ustalić termin na 
godzinę dziesiątą.

6

igazán 
   Nem igazán szeretek takarítani.

e  naprawdę
   Nie za bardzo lubię sprzątać.

6

igazság
   Az az igazság, hogy nem 
szeretek táncolni.

fn ~ok, ~ot, ~a prawda
   Prawda jest taka, że nie lubię 
tańczyć.

6

imád vmit/vkit
   Imádok főzni.

i ~ni, ~ott, ~j uwielbiać coś/kogoś
   Uwielbiam gotować.

6

intelligens mn ~ebb, ~en inteligentny 6
interjú 
   Köszönöm az interjút.

fn ~k, ~t, ~ja wywiad
   Dziękuję za wywiad.

6

izgalmas
   Egy izgalmas regényt olvasok.

mn ~abb, ~an pasjonujący, ekscytujący
   Czytam pasjonującą powieść.

6

január 
   januárban

fn ~ok, ~t, ~ja styczeń
   w styczniu

6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

jelen idő e  czas teraźniejszy 6
jó, ha 
   Jó, ha siet, mert ...

e  lepiej (będzie, jeśli ...)
   Lepiej proszę się pospieszyć, 
bo ...

6

jóga fn ~’k, ~’t, ~’ja joga 6
jógázik
   Mindennap 15 percet jógázom.

i jógázni, jógázott, 
jógázz

uprawiać jogę
   Codziennie 15 minut 
uprawiam jogę.

6

jövőre
    Jövőre az USA-ban nyaralok.

e  przyszły rok
   W przyszłym roku wakacje 
spędzę w USA.

6

július 
   júliusban

fn ~ok, ~t, ~a lipiec
   w lipcu

6

június 
   júniusban

fn ~ok, ~t, ~a czerwiec
   w czerwcu

6

karatézik i karatézni, karatézott,
karatézz

uprawiać karate 6

kártya fn ~’k, ~’t, ~’ja karta (do gry) 6
kártyázik i kártyázni, kártyázott,

kártyázz
grać w karty 6

kastély fn ~ok, ~t, ~a pałac 6
kávézik i kávézni, kávézott, 

kávézz
pić kawę 6

kedv 
   Van kedved moziba menni? 

fn ~ek, ~et, ~e ochota, chęć
   Czy masz ochotę pójść do 
kina?

6

kémikus fn ~ok, ~t, ~a chemik 6
kemping fn ~ek, ~et, ~(j)e kemping 6
képeslap 
   Képeslapot írok.

fn ~ok, ~ot, ~ja pocztówka, widokówka
   Piszę pocztówkę.

6

kerékpárút
    Van kerékpárút a Balaton 
körül.

fn ~utak, ~utat, ~ja droga/ścieżka rowerowa
   Wokół Balatonu jest 
droga/ścieżka rowerowa.

6

kert fn ~ek, ~et, ~je ogród 6
kertészkedés 
   A hobbim a kertészkedés.

fn ~ek, ~t, ~e ogrodnictwo
   Moje hobby to ogrodnictwo.

6

kezd vmit csinálni 
   A lányom most kezd beszélni.

i ~eni, ~ett, ~j zaczynać coś robić
   Moja córka teraz zaczyna 
mówić.

6

kézilabda fn ~’k, ~’t, ~’ja piłka ręczna 6
kézilabdázik i kézilabdázni, 

kézilabdázott, 
kézilabdázz

grać w piłkę ręczną 6

kinek a ...? 
   Kinek a foglalkozása érdekes?

e  czyj?, kogo?
   Czyj zawód jest ciekawy?

6

király fn ~ok, ~t, ~a król 6
kirándul
    Szeretek a hegyekben 

i ~ni, ~t, ~j wybierać/udawać się na 
wycieczkę

6
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kirándulni.    Lubię wycieczki górskie.
kisautó fn ~k, ~t, ~ja samochodzik 6
kisbusz fn ~ok, ~t, ~a mikrobus 6
kisfiú fn ~k, ~t, ~fia chłopiec 6
kislány fn ~ok, ~t, ~a dziewczynka 6
klub fn ~ok, ~ot, ~ja klub 6
komolyzene
   Komolyzenét hallgatok.

fn ~'t, ~'je muzyka poważna
   Słucham muzyki poważnej.

6

koncertezik i koncertezni, 
koncertezett, 
koncertezz

koncertować, dawać koncert 6

körül
   A Balaton körül van kerékpárút.

e wokół
   Wokół Balatonu jest 
droga/ścieżka rowerowa.

6

kötőszó fn ~k, ~t, ~ja spójnik 6
következő 
   Írja meg a következőket: ...

e  następujący; następny
   Proszę napisać co 
następuje: ...

6

közben 
   Szeretek takarítani, mert 
közben lehet gondolkodni.

e  w międzyczasie
   Lubię sprzątać, bo można w 
tym czasie rozmyślać.

6

krimi fn ~k, ~t, ~je kryminał 6
külföld 
   Külföldre utazom.

fn ~öt/et, ~je granica
   Jadę za granicę.

6

különféle 
   különféle boltok

e  różny
   różne sklepy

6

különös 
   Mi újság? Semmi különös.

mn ~ebb, ~en specjalny, szczególny
   Co słychać? Nic specjalnego.

6

lakos
   az EU-lakosok

fn ~ok, ~t, ~a mieszkaniec
   mieszkańcy UE

6

látnivaló
   Itt sok a látnivaló.

fn ~k, ~t, ~ja atrakcja turystyczna
   Jest tutaj wiele atrakcji 
turystycznych.

6

legalább 
   Legalább három hét 
szabadságom van.

e  co najmniej; przynajmniej
   Mam co najmniej trzy tygodnie
urlopu.

6

legközelebb 
   Ma nem érek rá. Talán majd 
legközelebb.

e  przy najbliższej okazji, 
następnym razem
   Dzisiaj nie mam czasu. Może 
następnym razem.

6

levél
   Levelet írok.

fn levelek, levelet, 
levele

list
   Piszę list.

6

levendula fn ~'k, ~'t, ~'ja lawenda 6
május 
   májusban

fn ~ok, ~t, ~a maj
   w maju

6

március 
   márciusban

fn ~ok, ~t, ~a marzec
   w marcu

6

másfél e  półtora 6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

   A lányom másfél éves.    Moja córka ma półtora roku.
másik 
   A másik lányom négy éves.

e  drugi (w opozycji do 
pierwszego)
   Moja druga córka ma cztery 
lata.

6

masszázs fn ~ok, ~t, ~a masaż 6
matematika fn ~’t, ~’ja matematyka 6
mese 
   Mesét olvasok a fiamnak.

fn ~'k, ~'t, ~'je bajka
   Czytam swojemu synowi 
bajkę.

6

mesekönyv fn ~ek, ~et, ~e bajka (książka) 6
metrózik i metrózni, metrózott, 

metrózz
jeździć/jechać metrem 6

mindenki 
   Mindenkinek küldök képeslapot.

e  wszyscy, każdy
   Każdemu wysyłam 
pocztówkę.

6

mobilozik i mobilozni, 
mobilozott, mobilozz

dzwonić z komórki/telefonu 
komórkowego

6

mosogat
   Nem szeretek mosogatni.

i ~ni, ~ott, mosogass zmywać naczynia
   Nie lubię zmywać naczyń.

6

motorozik i motorozni, 
motorozott, 
motorozz

jeździć/jechać motocyklem 6

mottó fn ~k, ~t, ~ja motto 6
művészet 
   Művészetek Völgye

fn ~ek, ~et, ~e sztuka
   „Dolina Sztuki” (coroczny letni
festiwal kultury)

6

nap
   Süt a nap.

fn ~ok, ~ot, ~ja słońce
   Świeci słońce.

6

napközben
   Napközben a munkahelyemen 
vagyok.

e  w ciągu dnia, za dnia
   W ciągu dnia jestem w pracy.

6

napozik i napozni, napozott, 
napozz

opalać się 6

november 
   novemberben

fn ~ek, ~t, ~e listopad
   w listopadzie

6

nyár 
   nyáron

fn nyarak, nyarat, 
nyara

lato
   latem

6

nyaral
    Hova mész nyaralni?

i ~ni, ~t, ~j jechać na wakacje (letnie)
   Gdzie jedziesz na wakacje?

6

nyaralás
    Két gyerekkel drága a 
nyaralás.

fn ~ok, ~t, ~a wakacje (letnie)
   Wakacje z dwojgiem dzieci są 
drogie.

6

október 
   októberben

fn ~ek, ~t, ~e październik
   w październiku

6

olaszóra
   Milyen gyakran jársz/mész 
olaszórára?

fn ~’k, ~’t, ~’ja lekcja języka włoskiego
   Jak często chodzisz na lekcje 
języka włoskiego?

6

ölel vmit/vkit i ~ni, ~t, ~j obejmować, przytulać coś/kogoś 6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

   Ölel: Kata    Uściski: Kata
ősz 
   ősszel

fn ~ök, ~t, ~e jesień
   jesienią

6

ötcsillagos 
   ötcsillagos szálloda

mn ~an pieciogwiazdkowy
   hotel pięciogwiazdkowy

6

ötéves 
   az ötéves kislányom

mn ~en pięcioletni
   moja pięcioletnia córeczka

6

pihenés
   Fontos a pihenés.

fn ~ek, ~t, ~e odpoczynek
   Odpoczynek jest ważny.

6

pillanat 
   Egy pillanat!

fn ~ok, ~ot, ~a chwila
   Chwileczkę!

6

pingpongasztal fn ~t, ~ok, ~a stół do tenisa/ping-ponga 6
pingpongozik i pinpingozni, 

pingpongozott, 
pingpongozz

grać w tenisa 
stołowego/ping-ponga

6

pizzázik i pizzázni, pizzázott, 
pizzázz

jeść pizzę 6

portál 
   internetes portál

fn ~ok, ~t, ~ja portal
   portal internetowy

6

programozik i programozni, 
programozott, 
programozz

programować 6

projekt 
   Egy projektet tervezek.

fn ~ek, ~et, ~je projekt
   Opracowuję projekt.

6

ráér 
   Ráérek. Nem érek rá.

i ~ni, ~t, ~j mieć czas
   Mam czas. Nie mam czasu.

6

rajzol vmit 
   Rajzolok egy képet.

i ~ni, ~t, ~j rysować coś
   Rysuję obrazek.

6

regény fn ~ek, ~t, ~e powieść 6
relaxál
   Mindennap 15 percet relaxálok.

i ~ni, ~t, ~j relaksować się
   Codziennie 15 minut się 
relaksuję.

6

relaxáló
   relaxáló masszázs

mn ~bb, ~an relaksacyjny, relaksujący
   masaż relaksacyjny

6

remél vmit 
   Remélem, jól vagy.

i ~ni, ~t, ~j mieć nadzieję na coś
   Mam nadzieję, że masz się 
dobrze.

6

rendez vmit 
   fesztivált rendez

i ~ni, ~ett, ~z organizować coś
   organizować festiwal

6

repülőgép fn ~ek, ~et, ~e samolot 6
riporter fn ~ek, ~t, ~e reporter 6
rockzene
   Rockzenét játszunk.

fn ~'k, ~'t, ~'je muzyka rockowa
   Gramy muzykę rockową.

6

segítség 
   Ez nagy segítség.

fn ~ek, ~et, ~e pomoc
   To jest duża pomoc.

6

sehogyan 
   Sehogyan sem pihenek.

e  w żaden sposób, nijak
   W żaden sposób nie 
odpoczywam.

6

síel i ~ni, ~t, ~j jeździć/jechać na nartach 6

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu, Lengyel fordítás: Lidia Otto-Pap és Pap Dániel
A lengyel fordítást lektorálta: Jolanta Jarmołowicz és Paweł Kornatowski (Adam Mickiewicz Egyetem, Poznań)

8



MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

   Télen síelni megyek.    Zimą jadę na narty.
siet 
   Jó, ha siet, mert...

i ~ni, ~ett, siess spieszyć się
   Lepiej proszę się pospieszyć, 
bo ...

6

sörözik
   Nincs kedved sörözni?

i sörözni, sörözött, 
sörözz

pić piwo
   Nie masz ochoty na piwo?

6

sportcentrum fn ~ok, ~ot, ~a centrum sportowe 6
strand
   Strandra megyek.

fn ~ok, ~ot, ~ja plaża
   Idę na plażę.

6

süt
   Süt a nap.

i ~ni, ~ött, süss świecić
   Świeci słońce.

6

szabadidő 
   Mit csinálsz szabadidődben?

fn ~t, ~ideje czas wolny
   Co robisz w wolnym czasie?

6

szabadság 
   Májusban szabadságra 
megyek.

fn ~ok, ~ot, ~a urlop
   W maju idę na urlop.

6

szállás
   A szállás olcsó.

fn ~ok, ~t, ~a zakwaterowanie, nocleg
   Nocleg jest tani.

6

számítógépezik i számítógépezni, 
számítógépezett, 
számítógépezz

korzystać z komputera (głównie 
dla rozrywki)

6

szaxofon fn ~ok, ~t, ~ja saksofon 6
szaxofonozik
    Szeretek szaxofonozni.

i szaxofonozni, 
szaxofonozott, 
szaxofonozz

grać na saksofonie
   Lubię grać na saksofonie.

6

százalék 
   a magyarok 87 százaléka

fn ~ok, ~ot, ~a procent
   87 procent Węgrów

6

szeptember 
   szeptemberben

fn ~ek, ~t, ~e wrzesień
  we wrześniu

6

szeret vmit csinálni
   Szeretek úszni.

i ~ni, ~ett, szeress lubić coś robić
   Lubię pływać.

6

színházjegy
   Két színházjegyet kérek.

fn ~ek, ~et, ~e bilet do teatru
   Poproszę dwa bilety do teatru.

6

szinte 
   Szinte soha nem nézek tévét.

e  prawie, niemal
   Prawie nigdy nie oglądam 
telewizji.

6

szolgáltatás fn ~ok, ~t, ~a usługa 6
szomszéd 
   a szomszéd étterem

mn  sąsiedni, pobliski
   pobliska restauracja

6

szótár
   Angol-magyar szótárt keresek.

fn ~ak, ~at, ~a słownik
   Szukam słownika 
angielsko-węgierskiego.

6

szuvenír 
   Szuvenírt veszek.

fn ~ek, ~t, ~e pamiątka
   Kupuję pamiątkę.

6

tag fn ~ok, ~ot, ~ja członek 6
tagország 
   EU-tagország

fn ~ok, ~ot, ~a kraj członkowski
   kraj członkowski UE

6

táj
   Gyönyörű a táj.

fn ~ak, ~at, ~a krajobraz; okolica, region
   Krajobraz jest piękny.

6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

takarít
   Egy héten egyszer takarítok.

i ~ani, ~ott, ~s sprzątać
   Sprzątam raz w tygodniu.

6

talál vmit 
   Mindig lehet érdekes 
programokat találni.

i ~ni, ~t, ~j znajdować coś
   Zawsze można znaleźć 
ciekawe programy.

6

találkozik vkivel 
   Délután Verával találkozom.

i találkozni, 
találkozott, találkozz

spotykać się z kimś
   Po południu spotykam się z 
Verą.

6

táncház
   Gyakran járok táncházba.

fn ~ak, ~at, ~a dom tańca
   Często chodzę do domu 
tańca.

6

taxizik i taxizni, taxizott, 
taxizz

jeździć/jechać taksówką 6

tavaly 
   Tavaly Kínában voltam.

e  w zeszłym roku
   W zeszłym roku byłem w 
Chinach.

6

tavasz 
   tavasszal

fn ~ok, ~t, ~a wiosna
   wiosną

6

tél 
   télen

fn telek, telet, tele zima
   zimą

6

televízió (= tévé) fn ~k, ~t, ~ja telewizja; telewizor 6
tengerpart
   a tengerparton

fn ~ok, ~ot, ~ja brzeg morski; wybrzeże
   nad morzem; na wybrzeżu

6

tengervíz fn ~vizek, ~vizet, ~vize woda morska 6
tenisz fn ~ek, ~t, ~e tenis 6
teniszezik i teniszezni, 

teniszezett, 
teniszezz

grać w tenisa 6

tervez vmit 
   Projektet tervezek.

i ~ni, ~ett, ~z planować, projektować coś
   Opracowuję projekt.

6

tessék 
   Tessék!

e  proszę
   Proszę! (W czym mogę 
pomóc?)

6

tévé (= televízió) fn ~k, ~t, ~je telewizja; telewizor 6
tévézik (= tévét néz)
   Milyen gyakran tévézel?

i tévézni, tévézett, 
tévézz

oglądać telewizję
   Jak często oglądasz 
telewizję? 

6

torna fn ~’k, ~’t, ~’ja gimnastyka 6
tornázik
  Minden reggel tíz percet 
tornázom.

i tornázni, tornázott, 
tornázz

gimnastykować się, robić 
gimnastykę
   Każdego ranka przez dziesięć
minut robię gimnastykę.

6

Tunézia fn ~’t, ~’ja Tunezja 6
túra fn ~’k, ~’t, ~’ja wyprawa, wędrówka 6
túrázik
   Milyen gyakran túrázik?

i túrázni, túrázott, 
túrázz

uczestniczyć w wyprawie, 
wędrować
   Jak często pan/i wędruje?

6

turistaszezon
  A turistaszezon októberig tart.

fn ~ok, ~t, ~ja sezon turystyczny
   Sezon turystyczny trwa do 

6
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MagyarOK 1.: szólista az 6. fejezethez / Słowniczek do rozdziału 6

października.
újság 
   Mi újság?

fn ~ok, ~ot, ~(j)a nowina
   Co słychać/nowego? 

6

unatkozik
   Soha nem unatkozom.

i unatkozni, 
unatkozott, unatkozz

nudzić się
   Nigdy się nie nudzę.

6

utál vmit 
   Utálok mosogatni.

i ~ni, ~t, ~j nienawidzić czegoś
   Nienawidzę zmywać naczynia.

6

utazás fn ~ok, ~t, ~a podróż 6
utazik vhova 
   Nyáron Olaszországba utazom.

i utazni, utazott, utazz podróżować, jechać dokądś
   Latem podróżuję do Włoch.

6

vacsorázik i vacsorázni, 
vacsorázott, 
vacsorázz

jeść kolację 6

válaszol vmire 
   Válaszoljon a kérdésekre!

i ~ni, ~t, ~j odpowiadać na coś
   Proszę odpowiedzieć na 
pytania.

6

vaníliapuding fn ~ok, ~ot, ~ja budyń waniliowy 6
végre 
   Végre tudok pihenni.

e  w końcu, nareszcie
   W końcu mogę się 
zrelaksować.

6

vers
   Gyakran olvasol verseket?

fn ~ek, ~et, ~e wiersz
   Czy często czytasz wiersze?

6

villamosmérnök fn ~ök, ~öt, ~e inżynier elektryk 6
villamosozik i villamosozni, 

villamosozott, 
villamosozz

jeździć/jechać tramwajem 6

Virágkarnevál fn ~ok, ~t, ~ja „Karnawał Kwiatów” (święto 
kwiatów obchodzone w 
Debreczynie)

6

vonatjegy
   Veszek egy vonatjegyet 
Szegedre.

fn ~ek, ~et, ~e bilet na pociąg
   Kupuję bilet na pociąg do 
Segedynu.

6

vonatozik i vonatozni, 
vonatozott, vonatozz

jeździć/jechać pociągiem 6

völgy fn ~ek, ~et, ~e dolina 6
zene
   Éppen zenét hallgatok.

fn ~'k, ~'t, ~'je muzyka
   Właśnie słucham muzyki.

6

zenél i ~ni, ~t, ~j grać muzykę 6
zongora fn ~’k, ~’t, ~’ja fortepian 6
zongoratanár fn ~ok, ~t, ~a nauczyciel fortepianu 6
zongorázik
   Mindennap zongorázom.

i zongorázni, 
zongorázott, 
zongorázz

grać na fortepianie.
   Codziennie gram na 
fortepianie.

6
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