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Én tegnap…                                                  kártyák 
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Én tegnap…                                                  kártyák 
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Tibor Leával beszélget                                  kártyák 
 

          
 

– Már nagyon vártam, hogy hívsz. Mi újság? Mit csináltál ma? 

– Persze! Tudod, mennyire érdekel a botanika. 

– Akkor biztosan nagyon elfáradtál. 

–  Kirándultam az erdőben. Későn keltem fel, de utána gyorsan elkészültem. 

Bepakoltam a hátizsákomba a szendvicseket és a vizet, és elindultam. Csak a 

térkép maradt itthon. 

– Dehogynem! Kétszer is! Szerencsére végül mindig megtaláltam az utat. Egy 

kicsit többet gyalogoltam, mint akartam, de nem baj. Jártam néhány 

barlangban is. Ahol pedig leültem ebédelni, találtam egy-két ritka növényt.  

– Lefényképezted őket? 

– Igen. De pihentem egy kicsit, miután hazaértem. Most már egyáltalán nem 

vagyok fáradt. 

– Egy órával ezelőtt. Legalább 20 kilométert gyalogoltam. 

–  Hű, és nem tévedtél el? 

– Igen, tudom. És mikor értél haza? 

 

2. 
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Tibor kirándult                                             kártyák 
 

          
 

későn kel fel 

bepakolja  

a hátizsákjába  

a szendvicseket 

pihen egy kicsit 

eltéved elindul hazaér 

gyalogol az erdőben 

szkájpon elmeséli  

a barátnőjének  

a kirándulást 

egy szendvicset 

ebédel 
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Eltévedt kiránduló                                    munkalap 
 

          
 
 

Fejezze be a mondatokat a szöveg alapján vagy tetszés szerint! 
 

 
Rendőr találta meg azt a 24 éves lányt, aki ............................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

Először okostelefonnal próbált tájékozódni, de .......................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

 

Este fél kilenckor telefonált a rendőrségre, és .......................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Szerencsére a rendőr jól ismerte a környéket, és .................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

A fiatal nő utcai ruhában indult el egy meredek, nehéz turistaúton, ráadásul .......... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Ebben gyalogolt ........................................................................................................ 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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Mi lehet az ok?                                              kártyák 
 

          
 

Fáradtnak látszol. Rosszkedvűnek tűnsz. 

Vidámnak tűnsz. Boldognak tűnsz. 

Határozottnak tűnsz. Álmosnak látszol. 

Idegesnek tűnsz. Szomorúnak tűnsz. 

Jókedvűnek látszol. Piszkosnak tűnsz. 

Kipihentnek látszol. Kimerültnek látszol. 

 
	  

5. 
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Te is? Ön is?                                                kártyák 
 

          
 

– Te is futottál hétvégén? – Ön is futott hétvégén? 

– Persze. Tudod, hogy nagyon 
szeretek sportolni. 

– Nem. Az az igazság, hogy nem 
vagyok nagy sportember. Olvastam, 
moziban voltam, pihentem. 

– Te is sütöttél valamit a hétvégén? – Ön is sütött valamit hétvégén? 

– Igen. Találtam egy jó receptet az 
újságban, és kipróbáltam. Finom lett. 
 

– Én? Én csak enni járok a konyhába! 

– Te is takarítottál hétvégén? – Ön is takarított hétvégén? 

– Igen, végre kitakarítottam a garázst. 
Már nagyon nagy volt a rendetlenség 
és a kosz. 

– Nem. Hétvégén nem csináltam 
semmit, csak pihentem. Isteni volt! 

– Te is aktívan töltötted a hétvégét? – Ön is aktívan töltötte a hétvégét? 

– Mondhatjuk így is. Egész hétvégén 
sütöttem-főztem, mert vendégeink 
voltak. A bátyám jött a családjával. 

– Szerencsére nem. Végre sikerült 
kipihenni magamat. 

	  
	  
	  
	  

6. 
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Te is? Ön is?                                                kártyák 
	  
	  
	  

 Persze.  
Tudod, hogy ... 

Már nagyon nagy 
volt ... 

Mondhatjuk így is. 

Én? 
Az az igazság,  

hogy … 
Finom lett. 

Isteni volt! Szerencsére nem ... 
Nem csináltam 

semmit... 

Egész hétvégén ... Végre sikerült ... Végre ... 
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Rekordok                                                   munkalap 
 

          
 
 

Egészítse ki a szövegeket! Ügyeljen az igekötő és a vonzatok helyére és  
a ragozásra! 
 

 

110 hotdogot ______________ __________ 
10 perc alatt  
 
2012. augusztus 26-án a japán Takeru 
Kobayashi 110 hotdogot ______________ 
__________ 10 perc alatt. Kobayashi több 
más rekordot is tart, például más 
versenyeken ő ______________ __________ 
a legtöbb pizzát és tacót. 

 
 
A világ leghosszabb szendvicse 
 
A világ leghosszabb szendvicsét 
három libanoni szakács 
______________ az éhes 
vendégek elé. 2011. május 22-én, 
Bejrútban.  
A szendvics 735 méter és 577 
kilogramm ______________.  

 

A szendvicskészítésben 639 ember ______________ __________. A szendvicsbe a 

készítők csirkemellet, paradicsomot, uborkát, ecetet, sót, mustárt, citromlét és 

fűszereket ______________ . 
 

 

 

Több mint 86 év boldog házasság  
 
A világ leghosszabb házassága az amerikai 
Herbert Fisheré (1905-2012) és Zelmyra 
Fisheré (1907-2013) ______________. 
Herbert Fisher 1924. május 13-án 
__________ ________________ Zelmyrát 
Észak-Karolina államban. 86 év 9 hónap és 
16 napig ______________ házasok.  

 

7. 
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Rekordok                                                      kártyák 
 
 

megeszik van 

megeszik tesz 

megeszik van 

tesz feleségül vesz 

részt vesz van 
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      Igen? Nem?                                                   kártyák 
 

 

          
 

csinál (te) –  

valami érdekeset tegnap 

beszélget (te) –  

valakivel a buliban 

korán – felkel (ti) –  

tegnap 

elolvas (Ön) –  

már ezt a könyvet 

telefonál (te) –  

valakinek tegnap 

találkozik (te) –  

valakivel ebédszünetben 

pihen (Ön) – egy kicsit  

tegnap este 

lát (ti) – azt a magas férfit –  

a bolt előtt 

elindul (az) – 

már a vonat 

megvesz (Önök) – 

már a mozijegyeket 

	  
	   	  

8. 
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      Igen? Nem?                                                   kártyák 
 

 
	  

	  

megír (Önök) – tegnap  

azt a fontos e-mailt 
segít (te) – valakinek 

sportol (ti) –  

valamit tegnapelőtt 

tud (te) – egy kicsit tanulni – 

tegnap este 

van (te) –  

valahol hétvégén 

eszik (Ön) –  

valami finomat 

megeszik (te) –  

a vacsorát 

megtalál (te) –  

a kulcsodat 

megfőz (ti) –  

az ebédet 

elalszik (ő) –  

Ágika 
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Kivel mi történt?                                        munkalap  
 

          
 
 

Kivel mi történt múlt héten? Írjon négy szöveget!  

Mind a négy ember csak a saját csoportjába tartozó igékkel 

mesélhet.  
 
 

Munka: tanít valakit/valamit – dolgozik (valamin) – (el)készít valamit – 

tervez valamit – gyakorol – előadást/órát tart – tárgyal valakivel – siet – 

gondolkozik valamin – zavar valakit – (ki)nyomtat valamit – rendet rak 

valahol – kitakarít valamit – … 
 

Közlekedés, utazás: jön valahonnan – megy valahova – motorozik – 

biciklizik – metrózik – autózik – gyalogol – utazik valahova – sétál – 

kirándul – bérel valamit – jár valahova (valamivel) – késik valahonnan – 

… 
 

Evés-ivás: süt valamit – főz valamit – foglal valamit – eszik valamit – 

iszik valamit – rendel valamit – ebédel (valamit valahol) – készít valamit – 

bevásárol – … 
 

Hobbi, szabadidő: gyűjt valamit –– zenét hallgat – tévézik/tévét néz – 

néz valamit –táncol – olvas valamit – bulit rendez – bulizik – ünnepel 

valamit/valakit – relaxál – ráér – találkozik valakivel – beszélget valakivel 

– pihen – sportol – zenét hallgat – … 
 

Más igék: hall valamit – ad valamit valakinek – kap valamit (valakitől) – 

küld valamit valakinek – felhív valakit – telefonál valakinek – keres 

valamit/valakit – (meg)mutat valakinek valamit – lát valamit/valakit – ír 

valamit (valakinek) – vesz valamit (valakinek) – marad valahol – talál 

valamit – mesél valamit valakinek – vár valamit/valakit – visz valamit 

valahova – (el)alszik – (le)fekszik – segít valakinek – … 

9. 
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Kivel mi történt?                                        munkalap  
 
 

Tibor: -t Ágota-Marietta: -t/-tt 

Pénteken este pihent. … Egész héten dolgozott. … 

 

Ottó: -ott/-ett/-ött Ivett: rendhagyó igék 

Otthon töltötte a szombatot. … Vasárnap fáradt volt. … 

 

9. 
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Ragozzunk!                                                    kártyák 
 
 

beiratkozik eszik 

kap iszik 

áll szeret 

elindul tud 

megy jön 

kér talál 

 
  

10. 
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Ragozzunk!                                                    kártyák 
 
 

elfárad beszélget 

késik siet 

megismerkedik mond 

találkozik lát 

panaszkodik ad 

vár hall 

 
  

10. 
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Ragozzunk!                                                    kártyák 
 
 

elfelejt süt 

érkezik néz 

vesz dönt 

készít tölt 

van marad 

fut alszik 
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Ragozzunk!                                                    kártyák 
 
 

-t 

-t és -ott/-ett/-ött 

-ott/-ett/-ött 

Rendhagyó igék 

 

10. 
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Vonzatos igék                                                kártyák 
 
 

 
Az egész hétvégét a 

családommal töltöttem. 
 

 
Az egész hétvégét a 

családom.......... töltöttem. 
 

Elmentem a barátaimhoz. 
 

Elmentem a barátaim.......... 
 

A Bükk az Északi-
középhegységben található. 

A Bükk az Északi-
középhegység.......... található. 

Megtaláltam a helyes utat. Megtaláltam a helyes ut.......... 

Elindultam a helyes úton. Elindultam a helyes út.......... 

Tegnap érkeztem haza a Fülöp-
szigetekről. 

Tegnap érkeztem haza a Fülöp-
szigetek.......... 

A nagymamám fél az egerektől. A nagymamám fél az 
egerek.......... 

 
 

          

11. 
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Vonzatos igék                                                kártyák 
	  
	  
	  

Valamit elfelejtettem. Valami......... elfelejtettem. 

A lányommal sétáltam. A lányom......... sétáltam. 

Találtam egy jó receptet az 
újságban. 

Találtam egy jó receptet az 
újság.......... 

A pizzát visszatetted a hűtőbe? A pizzát visszatetted a 
hűtő.........? 

Jelentkeztem a versenyre. Jelentkeztem a verseny............ 

Megismerkedtem egy kedves 
lánnyal. 

Megismerkedtem egy kedves 
lány.......... 

Éjfélig beszélgettem a 
barátommal. 

Éjfélig beszélgettem a 
barátom........ 

	  
	  

11. 
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Vonzatos igék                                                kártyák 
 

	  
	  

Beiratkoztam egy 
nyelvtanfolyamra. 

Beiratkoztam egy 
nyelvtanfolyam......... 

A könyveket bepakoltam a 
táskámba. 

A könyveket bepakoltam a 
táskám....... 

Azt kérdeztem Pétertől, kér-e 
egy teát. 

Azt kérdeztem Péter........, kér-e 
egy teát. 

Segítettem a nagymamámnak 
ebédet főzni. 

Segítettem a nagymamám........ 
ebédet főzni. 

Telefonáltam az 
unokatestvéreimnek. 

Telefonáltam az 
unokatestvéreim........ 

Sütöttem egy tortát a 
feleségemnek. 

Sütöttem egy tortát a 
feleségem....... 

Már kitöltöttem a jelentkezési 
lapot. 

Már kitöltöttem a jelentkezési 
lap....... 
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Vonzatos igék                                                kártyák 
	  
	  
	  

Még soha nem találkoztam 
hasonló esettel. 

Még soha nem találkoztam 
hasonló eset........ 

A repülőgép három óra késéssel 
szállt fel. 

A repülőgép három óra 
késés........ szállt fel. 

Kedvet kaptam a főzéshez. Kedvet kaptam a főzés........ 

Térképpel próbáltam 
tájékozódni. 

Térkép...... próbáltam 
tájékozódni. 

Telefonáltam a rendőrségre. Telefonáltam a rendőrség...... 

Elmentem a postára  
leveleket feladni. 

Elmentem a posta.......  
leveleket feladni. 

Csináltál valami érdekeset 
hétvégén? 

Csináltál valami érdekes....... 
hétvégén? 

	  
	  

11. 



                  MagyarOK A2+ munkalapok                                                  4 
 

 
                     © Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 
 

 

23 

 

Szórend                                                               kártyák 
 

 

Ágota-Marietta a repülőtéren 

nem mikor 

késett repülőgépe 

tizenkét órát hanem 

unatkozott beszélgetett 

kellett várni 

. ? 

 

12. 


