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1. FEJEZET 
 
1. b) 2. Hol élsz? 3. Milyen nemzetiségű vagy? 4. Mi a foglalkozásod? / Mit tanulsz? 
5. Hol dolgozol? / Hol tanulsz? 6. Van valamilyen hobbid? 7. Miért és mióta tanulsz 
magyarul? 8. Jól ismered Magyarországot? 9. Hol jártál már Magyarországon? 
 
2. b) 2. Magyar. Nyelvtanár. (Angol és német nyelvet tanít.) 3. Angolul, németül, 
dánul, és valószínűleg/talán japánul. 4. Angliában és Japánban. 5. Olvas vagy fest. 6. 
Egy multinacionális cégnél. 7. Mert nagyon érdekes és változatos. 8. Szeptember óta. 
9. Magyarországon. 10. Mert januártól Jan a cég(ük) magyarországi irodavezetőjeként 
dolgozik. 11. Egy nyelviskolában tanít (majd) angolt. 
 
3. a) 2. szakfolyóiratokat olvasok 3. felnőtteket tanítok 4. szabadidőmben portrét 
festek 5. lakást keresek / festek 6. üzleti úton vagyok 7. a feleségemmel találkozom / 
lakom / vagyok 8. aktív ember vagyok 9. magyarul tanulok 10. Magyarországra 
megyek / járok / költözöm 11. Koppenhágában lakom / dolgozom / vagyok 12. egy 
multinacionális cégnél dolgozom / (tanítok) 13. dán vagyok 14. üzleti útra megyek 15. 
egyetemre járok / megyek 16. Horvátországból jövök 
 
4. a)  

Szabályos 
igék Ikes igék -s, -sz, -z végű 

igék 
-s, -sz, -z végű 
ikes igék 

Rendhagyó 
igék 

tanít, 
jár, 
beszél, 
fest, 
szeret, 
csinál, 
tölt, 
kirándul, 
tanul, 
örül, 
megismer 

születik,  
lakik 
 

végez, 
olvas, 
fotóz 

találkozik, 
dolgozik, 
foglalkozik, 
költözik 

van, 
jön, 
megy 

 
c) Keszthelyen születtem, de már régóta külföldön élek. határozatlan ragozás: nincs 
tárgy 
Tavaly óta Koppenhágában lakom a férjemmel. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Nyelvtanár vagyok. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Angol és német nyelvet tanítok felnőtteknek. határozatlan ragozás: angol és német 
nyelvet  
Szegeden jártam egyetemre, ahol angol–német szakon végeztem. határozatlan 
ragozás: nincs tárgy 
Azóta éltem Angliában és Japánban is. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Japánban találkoztam  a férjemmel. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
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Ő üzleti úton volt. határozatlan ragozás: nincs tárgy,  
Én ott tanítottam angolt. határozatlan ragozás: határozatlan tárgy (angolt) 
A férjem, Jan dán, ezért dánul is beszélek. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Ha van egy kis szabadidőm, olvasok vagy festek. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Nagyon szeretek festeni, már volt néhány kiállításom is. határozatlan ragozás: nincs 
tárgy 
Aktív ember vagyok, mindig csinálok valamit. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
A jövő évet Magyarországon töltjük. határozott ragozás: határozott tárgy (a jövő 
évet) 
A férjem januártól a cégük magyarországi irodavezetőjeként dolgozik. határozatlan 
ragozás: nincs tárgy 
Én egy nyelviskolában tanítok majd angolt. határozatlan ragozás: határozatlan tárgy 
(angolt) 
 
Jan Andersen vagyok. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Koppenhágában lakom a feleségemmel. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Dán vagyok. A feleségem magyar, de nagyon jól beszél dánul. határozatlan ragozás: 
nincs tárgy 
Villamosmérnök vagyok, egy multinacionális cégnél dolgozom. határozatlan 
ragozás: nincs tárgy 
Technikai újításokkal foglalkozom. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Szeretem a munkámat. határozott ragozás: határozott tárgy (a munkámat) 
Gyakran megyek üzleti útra. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Most például éppen Horvátországból jövök. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Egyébként a feleségemmel is egy üzleti úton találkoztam Japánban. határozatlan 
ragozás: nincs tárgy 
Szabadidőmben szakfolyóiratokat olvasok, kirándulok vagy fotózom. határozatlan 
ragozás: nincs tárgy 
Szeptember óta intenzíven tanulok magyarul. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Jövőre Magyarországra költözünk. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Januártól én leszek a cégünk magyarországi irodavezetője. határozatlan ragozás: 
nincs tárgy 
Nagyon örülök. határozatlan ragozás: nincs tárgy 
Jobban megismerem a feleségem országát. határozott ragozás: határozott tárgy (a 
feleségem országát) 
 
6. a) 2. És melyik városban él? 3. Sajnos még nem jártam ott. 4. Otthon is magyarul 
beszélnek? 5. És mivel foglalkozik? 6. Érdekes lehet. 7. Melyik munka nem stresszes 
manapság? 8. A felesége is mérnök? 
 
9. b) a zene, a filmek, a fotózás 
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c) 2. Budapesten mindig történik valami. 3. Gyerekkorom óta érdekel a zene. 4. 
Gyönyörű előadás volt, nagyon élveztem. 5. Imádok koncertre járni. 6. Egy hétig 
minden este moziban ültem. 7. Főleg embereket fényképezek. 
 
d) Budapesten élek, Mindig történik valami, nagyon élveztem, filmek érdekelnek, 
moziban ültem, embereket fényképezek 
 
12. a) 2. a kultúrát 3. a nyelveket 4. a gasztronómiát 5. az állatokat 6. a zenét 7. a 
festészetet 8. a kulturális programokat 9. a technikai újdonságokat 10. a történelmet 
(!) 11. az irodalmat (!) 
 
14. a) 2. Milyen nemzetiségűek a barátaid? 3. Milyen nemzetiségűek a tanáraid? 4. 
Milyen nemzetiségűek a csoporttársaid? 5. Milyen nemzetiségűek a kollégáid? 6. 
Milyen nemzetiségűek a szomszédaid? 7. Milyen nemzetiségűek a kedvenc 
színészeid? 
 
16. a) 1. nagypapa 2. anyuka, apuka 3. nagynéni 4. sógornő 5. anyós 6. nővér, húg 7. 
unokabáty, unokaöcs 8. unokák 
 
b) 2. az apósom 3. az unokám 4. az unokaöcsém 5. a nagyapám/a nagypapám 6. a 
nagynéném 7. a nagybátyám 8. a nagyanyám/a nagymamám 9. a sógornőm 10. a 
sógorom 12. a nagyszüleim 
 
17. a) 2. Hamis. Bálint nagymamája 82 éves 3. Hamis. Bálint nagypapája biciklizik 
sokat. 4. Igaz. Olaszországban élnek. 5. Igaz. Egy unokahúga és egy unokaöccse van. 
6. Igaz. Bálintnak nagyon tetszik az olasz nyelv. 
 
b) édesapámnak, nagyszüleim, nagyszüleim, nagymamám, nagypapám, szüleim, 
nagypapám, nagymamám, nagynéném, férje, unokaöcsém, unokahúgom 
 
19. 1. progresszív értéket képvisel 2. a világ változik 3. kisbabát szül 4. pénzt keres 5. 
a statisztika Európára vonatkozik 6. gyereket nevel 
 
20. Ld. a hanganyag leiratát a Függelékben 
 
22. a) Bal oldal: homlok, szemöldök, arc, áll  Jobb oldal: haj, szem, orr, fül, száj, nyak 
 
b) Bal oldal: nyak, kéz, könyök, has, láb, lábfej  Jobb oldal: fej, váll, mellkas, hát, kar, 
térd 
 
23. 1. izmos váll / kar / láb / nyak / has / hát / mellkas 2. egyenes váll / hát / kar / láb / 
haj / orr / szemöldök 3. fekete szem / haj 4. hosszú haj / láb / kar / orr / fül / nyak / 
szemöldök 5. széles váll / mellkas / hát / orr / homlok / lábfej 
 
24. a) 2. hosszú, egyenes, barna 3. göndör, barna 4. félhosszú, vörös 5.  rövid, szőke 
6. hosszú, fekete 
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c)  

göndör, barna, fekete, 
hosszú, rövid, ősz, 
(szürke) 

barna, mosolygós, fekete, 
szép, zöld, szürke 
 

szép, ellenszenves, 
rokonszenves, kedves 

hajú lány szemű lány arcú lány 
 
26. b) 2. pulóveres 3. nadrágos 4. kabátos 5. zoknis 6. szoknyás 7. kalapos 8. csizmás 
9. cipős 10. karkötős 11. öltönyös 
 
28. 2. Ki az a piros ruhás kislány? – Péter lánya. 3. Ki az a szőke hajú hölgy? – Kata 
édesanyja. 4. Ki az a fekete pólós fiú? – Kálmán fia. 5. Ki az a barna blúzos lány? –  
Éva unokahúga. 6. Ki az a szürke nadrágos férfi? – Pál nagybátyja (nagybácsija). 7. 
Ki az a zöld szemű néni? – Lajos nagynénje. 8. Ki az a fehér inges bácsi?  – Rudi 
nagypapája. 
 
28. b) Vica és Benedek: a táncoló pár az előtérben / Lea és Zsolt: a fehér ruhás lány 
(háttal) és a táncpartnere / Vilmos: a kopaszodó úr a háttérben jobbra (háttal) 
 
c) 2. Benedek: Vica barátja 3. Lea: András sógornője 4. Zsolt: András unokaöccse 5. 
Róbert: András bátyja 6. Vilmos: András nagybátyja 
 
d) 2. Vica és Benedek 3. Vica és Benedek 4. Benedek 5. Lea 6. Lea 7. Zsolt 8. Lea 9. 
Róbert és Lea 10. Róbert 11. Vilmos 12. Vilmos 
 
e) szürke öltönyös, jó humorú, szürke öltönyös, szimpatikus, fekete hajú, fehér ruhás, 
fekete hajú, Szegény, piros szoknyás, alacsony, kedves, csinos 
 
30. c) 2. Az emberek 80 százalékának kék szeme van. 3. A legtöbb embernek barna 
szeme van. Ázsiában és Afrikában is ez a jellemző szemszín. 4. A barna szem kisebb 
pigmentációjú variánsa. Ez a legritkább szemszín. 5. Valószínűleg egy genetikai 
mutáció eredménye.  
 
d) 2. A zöld szem a barna szem kisebb pigmentációjú változata. 3. A legritkább 
szemszín a zöld. 4. A kék szem egy genetikai mutáció eredménye. 5. A szemszín 
hároméves korra alakul ki. 
 
KIEJTÉS 
 
3. 1. elegáns. 2. magas 3. sál 4. lassú 5. szakállas 6. hosszú  7. rosszkedvű 8. stressz 
 
4. 1. Huszonegy éves vagyok. 2. Spanyol szakos egyetemista vagyok. 3. Hosszú, 
szőke hajam és kék szemem van. 4. Szeretek sportolni és olvasni. 5. Van egy 
testvérem, Sebestyén. 6. Sebestyén magas fiú. És persze nagyon szimpatikus is. 
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2. FEJEZET 
 
3. a)  

Lakás: zöldövezeti, földszinti, első emeleti, második emeleti, tetőtéri, erkélyes, 
teraszos, új építésű, egyszobás, kétszobás 
Ház: zöldövezeti, családi, teraszos, kertes, (egyszobás, kétszobás,) egyszintes, 
kétszintes, tízemeletes, ötemeletes, új építésű 
 
4. a) 1. Nagyobb lakást keres: Vargáék 2. Csendesebb környékre akar költözni: Zoltán 
3. Olyan helyen szeretne lakni, ahol jobb a közlekedés: Elvira és Csongor 
 
c) Zoltán: kisebb, Vargáék: nagyobb, nagyobb, drágább, Elvira: jobb 
 
5. b) 2. magas 3. világos 4. sötét 5. kis 6. nagy 7. unalmas 8. érdekes 9. csúnya 10. 
rossz 11. jó 12. kevés 
 
c) 2. A Kossuth utcai lakás kisebb, mint a Petőfi utcai (lakás). / A Petőfi utcai lakás 
nagyobb, mint a Kossuth utcai. 3. A Kossuth utcai lakás rezsije alacsonyabb, mint a 
Petőfi utcaié (= a Petőfi utcai lakásé). / A Petőfi utcai lakás rezsije magasabb, mint  a 
Kossuth utcaié. 4. A Kossuth utcai lakás közelében kevesebb buszmegálló van, mint a 
Petőfi utcai lakás közelében. / A Petőfi utcai lakás közelében több buszmegálló van, 
mint a Kossuth utcai lakás közelében. 5. A Kossuth utcai lakás messzebb van a 
belvárostól, mint a Petőfi utcai (lakás). / A Petőfi utcai lakás közelebb van a 
belvároshoz, mint a Kossuth utcai (lakás). 
 
7. a) A: Vargáék B: Zoltán C: Elvira és Csongor  
 
b) 2. költözni 3. fűteni 4. első 5. belvároshoz 6. utcán 7. két 8. társasházban, kertre 8. 
bevásárlóközpont 
 
9. a) Nagyon jó állapotban van. Ott van a Jókai térnél. Lift természetesen van. 
A rezsi elég alacsony. A közlekedés nagyon jó. Kocsival tizenöt perc alatt a 
központban van. 
 
b)  
Hány hálószoba van? Egy. 
Hányadik emeleten van a lakás? A harmadikon. 
Van lift? Igen. 
Mennyi a bérleti díj? 60 000 forint. 
Mennyi a rezsi egy hónapban? 30 000 forint. 

 
c) Hány négyzetméter ez a lakás? / Hányadik emeleten van a lakás? / És mennyi a 
bérleti díj? / Nincs nagyon messze a belvárostól? / Mikor lehet megnézni a lakást? / 
Hol találkozunk? / Rendben, köszönöm.  
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11. c) Példák helyes válaszokra: 2. (Azért,) mert a saját lakás biztonságot ad, és jó 
befektetés. 3. (Azért,) mert inkább a hitelt fizetik, mint a bérleti díjat. 
/ (Azért,) mert inkább a hitelt akarják fizetni, mint a bérleti díjat. 4. Összeköltöznek, 
és közösen fizetik a kiadásokat. 5. Kiad egy szobát, így könnyebben fizeti a rezsit / itt 
könnyebben tudja fizetni a rezsit. 
 
e) 1. házat 2. lakást, házat, szobát 3. hitelt 4. hitelt, rezsit, bérleti díjat 5. lakásra, házra 
6. lakást, házat, szobát 
 
13. a) Példák: 1. mosogató, mosogatógép, vízcsap, étkezőasztal, székek, polcok, 
szekrény, kuka, lámpa 2. könyvesszekrény, kanapé, dohányzóasztal, állólámpa, 
televízió, szőnyeg, fotók, képek, festmények, növények, virágok 3. fürdőkád, vízcsap, 
mosdókagyló, (fürdő)kád, tükör, polcok, fürdőszobai szekrény, mosógép, szárítógép 
4. ágy, komód, ruhásszekrény, éjjeliszekrény, éjjelilámpa, szőnyeg 5. íróasztal, szék, 
olvasólámpa, polcok, szekrény, számítógép, nyomtató, fénymásoló 6. gyerekágy, 
íróasztal, polc, szekrény, szőnyeg, szék 
 
15. a) Színek: narancssárga, világoszöld, fehér, sötétzöld, színes, rózsaszín vörös  
Tárgyak, bútorok: kosár, fotó, ablak, függöny, szőnyeg, könyv, kanapé, állólámpa, 
könyvesszekrény  
Tulajdonságok: kövér, aranyos, hideg, barátságtalan, világos, barátságos, tágas 
 
c) könyvesszekrény mellé, kanapé előtt, asztal alá, kanapé mellé, ablak elé, kanapé 
fölé, ablak elé, dohányzóasztal mellé 
 
21. a) Második emelet: Lukács Ernő - Szabó Ágnes Judit - Nagyné Farkas Emília 
Első emelet: dr. Kovács Jenő - Tóth Angéla - Mészáros István és Sára 
Földszint: dr. Horváth János - Veress Gabriella - Gizi néni 
 
22. a) 2. csendesek 3. kedvesek 4. barátságosak 5. barátságtalanok 6. kíváncsiak 7. 
segítőkészek 8. idősek 9. fiatalok 10. középkorúak 11. udvariasak 12. udvariatlanok 
 
24. a) A csoportosítás Magyarországra vonatkozik. Attól függően, hogy Ön hol él, 
más megoldás is lehetséges. 
 
Falusi és kisvárosi (vidéki) élet: csendes a környék, nagy a nyugalom, olcsó az élet, 
jó a közbiztonság, nem olyan jók a munkalehetőségek, a szomszédok segítenek 
egymásnak, mindenki ismeri egymást, jó a levegő, a szomszédok kíváncsiak, sok a 
zöld, semmi érdekes nem történik, az emberek sokat tudnak egymásról  
 
Nagyvárosi élet: nagy a zaj, jók a vásárlási lehetőségek, jó az infrastruktúra, jó a 
közlekedés, sok kulturális program van, drága az élet, jók a munkalehetőségek,  
mindenki rohan, az emberek nem ismerik egymást olyan jól, mindenhol tömeg van 
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25. b) 1. az emberek segítenek egymásnak 2. Nincsenek kulturális programok, de 
Elza szerint ez nem baj. 3. A közbiztonság nagyon jó a faluban. 
 
c) senki, egymást, egymásnak, nekem 
 
d) 1. éttermek, koncertek 2. Mert az infrastruktúra sokkal jobb, mint vidéken, és a 
munkalehetőségek is jobbak. 3. Az, hogy unalmas, semmi nem történik. 4. Azt, hogy 
kíváncsiak, nincs az embernek magánélete.  
 
e) jobb, nagyobb, drágább, unalmas, kíváncsiak 
 
27. a) 1. a 2. a 3. b 4. a 5. a 6. c 
 
28. b) 4. legnagyobb 5. kisebb 6. kedves 7. sötét, a legsötétebb 8. világosabb, a 
legvilágosabb 9. gazdagabb, a leggazdagabb 10. szegényebb, a legszegényebb 12. a 
legjobb 13. a legszebb 14. a legtöbb 
 
28. c) 2. A Kilimandzsáró magasabb (hegy), mint a Kékestető. A Mount Everest a 
legmagasabb hegy. 3. Hollandia kisebb (ország), mint Magyarország. Andorra a 
legkisebb ország. 4. A Balaton nagyobb (tó), mint a Genfi-tó. A Bajkál-tó a 
legnagyobb tó. 
 
29. a) 2. legnagyobb 3. legtöbb 4. legmagasabb 5. legmagasabb 6. leghosszabb 7. 
legrövidebb 8. legkisebb 
 
30. b) Válaszoljon a kérdésekre! 
 
1. Sümegtől 12 kilométerre, a Marcal folyó mellett 2. Mert ez Magyarország 
legkisebb települése. 3. 56. 4. Panziók és vendégházak. 5. Sétálni, lovagolni, 
vadászni, biciklizni, pihenni, élvezni a csendet, és finom ételeket enni. 
 
KIEJTÉS 
 
3. Ház vagy környék: olcsó, barátságos. kicsi, alacsony, családbarát, csendes, furcsa, 
barátságtalan 
Szomszéd: kíváncsi, barátságos, francia, alacsony, csendes, furcsa, barátságtalan, 
kedves arcú, svájci 
 
4. 2. maradsz 3. Tudsz 4. játszanak 5. fizetsz 6. közlekedsz 
 
 

3. FEJEZET 
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1. a) 2. tornázik 3. vásárol 4. tévét néz 5. valamit (pl. nyelvet) tanul 6. rejtvényt fejt 7. 
főz 8. barátokkal találkozik (pl. egy kocsmában) 9. kirándul/túrázik 10. moziba megy 
11. kertészkedik 12. olvas  
 
b) Szabályos ige: vásárol, tanul, (rejtvényt) fejt, kirándul 
-s, -sz, -z végű ige: főz, olvas, tévét néz 
Ikes ige: kertészkedik 
-s, -sz, -z végű ikes ige: tornázik, (barátokkal) találkozik, túrázik, internetezik 
Rendhagyó ige: (moziba) megy 
 
2. b) 2. sportolok, sportolás 3. kirándulok / túrázom/túrázok, kirándulás / túrázás 4. 
főzök, főzés 5. olvasok, olvasás 6. tévét nézek, tévénézés 7. rajzolok és festek, 
rajzolás, festés 8. verset írok / versírás 9. nyelvet tanulok / nyelvtanulás 10. ruhát 
vásárolok, ruhavásárlás  
 
3. a) 1. olvas 2. regényeket 3. egyetemen, Párizsban 4. szabadban, kirándulni 5.  
barátaival, közel 
 
b) – Mit olvasol? – Hol tanultál meg ilyen jól franciául? – Van más hobbid is az 
olvasáson kívül? – Hol kirándultok? 
 
5. a) 1. kirándul/kirándulnak, sörözik/söröznek 2. színházba megy/mennek (Két egyes 
szám harmadik személyű alany esetén egyes és többes számban is ragozhatjuk az 
igét.) 
 
b) egész hétvégén, kirándulás után, Pénteken délután 
hétvégén, Szombaton, Szombaton 
 
6. b) 2. fotózhatunk 3. tanulhatunk 4. borozhatunk 5. főzhetünk 6. úszhatunk 7. 
találkozhatunk 8. sportolhatunk 
 
7. a) 3. biciklizni 4. sörözni 5. fotózni 6. túrázni 7. színházba menni 8. vásárolni 9. 
napozni 10. főzni 11. olvasni 12. naplót írni 13. nyelvt tanulni 14. rajzolni 15. festeni 
16. találkozni 17. pihenni  
 
8. b) – De, elmehetünk. Mit játszanak? – Jó. Várj! Attól függ, melyik este. – Oké, a 
péntek este szerintem jó lesz. Mikor és hol találkozunk? – Rendben. Akkor pénteken 
találkozunk!  
 
9. Két lehetséges példa: Kedves Zsófi!/Szia, Zsófi! Köszönöm/Köszi a meghívást. 
Szívesen elmegyek veled színházba, ráérek és kedvem is van. Jó az, ha fél hétkor ott 
leszek a színház előtt? Puszi / Üdv: J 
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Kedves Zsófi! Köszönöm a meghívást. Nagyon sajnálom, de nem tudok veled menni, 
mert már más programom van. Talán majd legközelebb. (Jó szórakozást!)  Puszi / 
Üdv. 
 
11. a) 2. tanulom, Megtanulom 3. takarítom, Kitakarítom 4. Megiszom, iszom 5. írok, 
Megírom 6. Megsütöm, sütök 7. Felkészülök, készülök 8. nézek, Megnézem 
 
13. c) 1. A Macskafogó egy rajzfilm. Genszterekről és ügynökökről szól. 
2. A londoni férfi története egy kikötőben kezdődik. 
3. A Csak szex és más semmi című film főszereplője egy dramaturglány. 
 
15. a) Pozitív válasz: Pénteken ráérek. Pénteken találkozhatunk. 
Bizonytalan válasz: Még nem tudom, mit csinálok pénteken. Még nem tudom a 
pénteki programomat. 
Negatív válasz: Pénteken sajnos nem érek rá. Pénteken sajnos nincs időm. A péntek 
sajnos nem jó.  
  
16. a) 1. A Macskafogóra, négy órára. 2. Minden jegy elfogyott. 3. A fél hetesre. 4. 
Hármat.  
 
b) kérek szépen három jegyet / Játsszák / fél hetes előadásra / hány jegyet 
 
20. 2. hegedű / hegedűs vagy hegedűművész 3. citera / citerás 4. klarinét / klarinétos 
6. cselló / csellista 7. furulya / furulyaművész 8. zongora / zongorista  
 
21. a) 2. zongorázok/zongorázom 3. hegedülök 4. dobolok 5. 
klarinétozok/klarinétozom 6. citerázok/citerázom 7. csellózok/csellózom 8. 
furulyázok / furulyázom 
 
23. c) 2. A fesztivál 2002 óta Sziget Fesztivál néven működik. 3. Időközben a 
fesztivál arculata is megváltozott. 4. Ma már a világzene és az elektronikus zene 
képviselői is adnak itt koncertet. 5. A Sziget évről évre több látogatót vonz (a világ 
minden részéből). 
 
d) Kaláka Fesztivál (Példa): A Kaláka Fesztivál Közép- és Kelet-Európa legrégebbi 
folkzenei fesztiválja. Júliusban rendezik meg Egerben. A fesztivál 1980 óta 
létezik/működik. Folkkoncertek, táncházak, folkkocsmák várják a látogatókat. 
 
A Szegedi Gitárfesztivál (Példa): A Szegedi Gitárfesztivál egy négynapos fesztivál. 
Áprilisban rendezik meg Szegeden. 1999 óta létezik/működik. A fesztiválon világhírű 
gitárművészek is adnak koncertet. Ezenkívül vannak jazz- és flamencoestek és 
mesterkurzusok. / A zenészek mesterkurzusokon is részt vehetnek. 
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25. a) 3. futás 4. teniszezés/tenisz 5. úszás 6. sakk 7. kerékpározás/biciklizés 8. 
futball/foci 9.kézilabda 10. vízilabda 11. torna / ritmikus sportgimnasztika 12. 
kajakozás/kajak 
 
26. a) Sportoló: 5. kézilabdázó 6. sakkozó  
Sportág: 3. kajakozás 4. teniszezés 5. vízilabdázás 7. vívás 8. futball  
 
27. a) 1. Szépművészeti Múzeum 2. Memento Park 3. Csodák Palotája 
 
c) 2. hamis 3. igaz 4. hamis 5. igaz 6. hamis 
 
29. b) 2. Megnézhetem/Megnézhetjük a katalógust? 3. Elvehetem/Elvehetjük ezt az 
ismertetőfüzetet? 4. Kérdezhetek/Kérdezhetünk valamit? 5. Kérhetek/Kérhetünk egy 
angol nyelvű ismertetőt? 6. Felmehetek/Felmehetünk az emeletre? 
 
KIEJTÉS 
 
3. 2. Megkeresed a programot? 3. Renáta megírja ezt az e-mailt. 4. Megkérdezzük 
Robit. 5. Kirándultok az erdőben. 6. Ricsiék gyakran sportolnak. 
 
4. – Érdekel a francia történelem? – Persze, hogy érdekel. 
– Érdekelnek a thrillerek? – Nem, nem annyira érdekelnek. 
– Mikor kezdődik a horrorfilm? – Tíz órakor. 
– Akarsz reggelizni? – Nem, nem akarok. 
– Mióta gitározol? – Gyerekkorom óta. 
 
5. a) szomorú – tragikus – érdekes – szórakoztató – romantikus – erőszakos – 
gyönyörű 
 

4. FEJEZET 
 
1. a) Pozitív: kellemes, elég jó, (átlagos), szuper, nagyon klassz 
Negatív: fárasztó, nem valami jó, nem túl izgalmas, egy kicsit stresszes, elég 
unalmas, (átlagos), borzasztó, rettenetes, szörnyű 
 
2. b) 2. telefonáltam 3. beszélgettem 4. találkoztam 5. úsztam 6. takarítottam 7. 
segítettem 8. elfelejtettem 9. voltam 10. hazamentem 11. aludtam 12. ettem 13. 
vettem 14. láttam 15. építettem 16. hittem  
 
3. b) 2. Bepakolta a hátizsákba a szendvicseket 3. Elindult. 4. Gyalogolt az erdőben. 
5. Egy szendvicset ebédelt. 6. Eltévedt. 7. Hazaért. 8. Pihent egy kicsit. 9. Szkájpon 
elmesélte a barátnőjének a kirándulást. 
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4. a) 2. hamis 3. hamis 4. igaz 5. igaz 6. igaz 7. igaz 
 
b) elkészültem, Bepakoltam, elindultam, megtaláltam, gyalogoltam, Jártam, 
megálltam, gyalogoltam, pihentem 
 
5. b) 2. Mit pakoltál a hátizsákba? – Szendvicseket és vizet. 3. A térképet is 
bepakoltad? – Nem, az otthon maradt. 4. Merre jártál? – Jártam néhány barlangban. 5. 
Fotókat is csináltál? – Igen, (csináltam) ritka növényekről. 6. Mennyit gyalogoltál? – 
Legalább húsz kilométert. / Egy kicsit többet, mint akartam. 7. Kipihented magadat a 
túra után? – Igen, (pihentem egy kicsit/kipihentem magamat). 
 
d) Későn kelt fel, de utána gyorsan elkészült. Bepakolta a hátizsákjába a 
szendvicseket és a vizet, és elindult. A térkép otthon maradt, ezért Tibor kétszer is 
eltévedt. Szerencsére végül mindig megtalálta az utat. Egy kicsit többet gyalogolt, 
mint akart(, de nem baj). Járt néhány barlangban is. Ahol pedig leült ebédelni, talált 
egy-két ritka növényt. Legalább 20 kilométert gyalogolt, és nagyon elfáradt. Amikor 
hazaért, pihent egy kicsit. Utána elmesélte a barátnőjének, mit csinált aznap. 
 
6. a) kirándulóhely, hegycsúcs, barlang, erdő, vízesés, patak, hegy, völgy, folyó 
 
b) 2. a 3. d 4. c 
 
9. a) és b) Ld. a leiratot a Függelékben 
 
c) 2. Nem volt térképed? 3. Hogyan találtad meg végül a helyes utat? 4. Sokat 
gyalogoltál? 5. Elfáradtál?  
 
10. 2. szendvicset 3. mákos rétessel 4. lát 5. a kirándulást 6. a hátizsákot 
 
13. b) Az volt a probléma, hogy egér volt az utastérben, és a gép nem szállhatott fel. / 
Az volt a probléma, hogy a gép egy egér miatt nem szállhatott fel. / Az volt a 
probléma, hogy a gép nem szállhatott fel, mert egy egér volt az utastérben. 
 
14. a) megismerkedett egy manilai férfival, spanyolul is beszélgetett, kedvet kapott a 
spanyoltanuláshoz 
 
b) késett, várakoztam, látott, hülyéskedtem, kereste, hozott, unatkoztál, kezdtem, 
kaptam 
 
c) Ágota-Marietta: Az egerek nagyon veszélyes állatok. 
Laci: Tudom. A feleségem is fél tőlük. 
 
Laci: És tizenkét órán keresztül mindenki az egeret kereste? 
Ágota-Marietta: Igen. 
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Laci: Miért nem hozott valaki egy macskát? (Laci itt csak viccel.) 
 
Ágota-Marietta: Beszélgetni kezdtem egy nagyon kedves manilai férfival. 
Laci: Spanyolul? 
Ágota-Marietta: Angolul és spanyolul. 
Laci: Akkor most folyékonyan beszélsz spanyolul? (lehet komoly, de lehet humoros 
mondat is) 
 
17. c) A személyzet fél napig kereste az állatot – hiába. Egyszer csak a pilóta azt látta, 
hogy az egér szép nyugodtan elhagyja a repülőgépet. A reptér vezetője még nem 
találkozott hasonló esettel. 
 
19. a) Ezt nem mondta Ottó: Sokat aludtam. Bevásároltam a piacon. A lányommal 
sétáltam. Lefényképeztem a tihanyi apátságot. 
Ezt mondta Ottó: Aktívan töltöttem a hétvégét. Tortát sütöttem a feleségemnek. 
Harminc kilométert futottam.  Valamit elfelejtettem. Úgy döntöttem, este pihenek. 
Éjszaka töltöttem ki a jelentkezési lapot.  
 
b) 2. hamis 3. hamis 4. hamis 5. hamis 6. hamis 
 
c) 2. Nem Ottó festett egy képet a feleségének, hanem a lánya. 3. Ottó nem a fiának 
sütött csokoládétortát, hanem a feleségének. 4. Ottó nem az egész napot töltötte 
otthon, hanem csak egy részét. 5. Este nem úgy döntött, hogy nem vacsorázik, hanem 
úgy, hogy pihen egy kicsit. 6. Ottónak nem este nyolckor jutott eszébe, hogy 
elfelejtett valamit, hanem éjszaka. / Ottónak nem este nyolckor, hanem éjszaka jutott 
eszébe, hogy elfelejtett valamit. / Nem este nyolckor jutott eszébe, hogy elfelejtett 
valamit, hanem éjjel kettőkor. 
 
21. a) futottam, kitakarítottam, sütöttem, festett, festette le, töltöttem, döntöttem, 
elfelejtettem, kitöltöttem 
 
b) Aztán kitakarította a házat, mert tegnap volt anya/(az) anyukám születésnapja. Egy 
hatalmas csokoládétortát is sütött neki, én pedig egy képet festettem. Az apátságot 
festettem le, mert anya nagyon szereti ezt az épületet. 
Apa az egész napot aktívan töltötte, ezért úgy döntött, este pihen. Éjszaka jutott 
eszébe, hogy elfelejtett jelentkezni az Ultrabalatonra! Éjjel kettőkor még gyorsan 
kitöltötte a jelentkezési lapot. 
 
23. a) 2. Te is sütöttél / Ön is sütött valamit hétvégén? 3. Te is takarítottál / Ön is 
takarított hétvégén? 4. Te is aktívan töltötted / Ön is aktívan töltötte a hétvégét?  
 
24. elmegy, van / van, alszik, van (lesz) / kimegy, kivesz / megeszi, visszateszi, 
lefekszik / alszik, van (lesz) / kimegy, kivesz / megissza, lefekszik / alszik, van, van, 
hazajön / van, hisz, van / megeszik / megiszik 
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29. b) 110 hotdogot / 110 hotdogot / 735 méter / 86 év / 1924. / 86 
 
c) 2012. augusztus 26-án a japán Takeru Kobayashi 110 hotdogot evett meg 10 perc 
alatt. Kobayashi több más rekordot is tart, például más versenyeken ő ette meg a 
legtöbb pizzát és tacót. 
 
A világ leghosszabb szendvicsét három libanoni szakács tette az éhes vendégek elé 
2011. május 22-én, Bejrútban. A szendvics 735 méter és 577 kilogramm volt. A 
szendvicskészítésben 639 ember vett részt. A szendvicsbe a készítők csirkemellet, 
paradicsomot, uborkát, ecetet, sót, mustárt, citromlét és fűszereket tettek. 
 
A világ leghosszabb házassága az amerikai Herbert Fisheré és Zelmyra Fisheré volt. 
Herbert Fisher 1924. május 13-án vette feleségül Zelmyrát Észak-Karolina államban. 
86 év 9 hónap és 16 napig voltak házasok. 
 
30. c) 2. A barátom azt kérdezte, hogy későn feküdtem-e le. 3. találkoztam-e 
valakivel. 4. sütöttem-e valamit. 5. voltam-e valahol a múlt héten. 6. beszélgettem-e 
valakivel. 7. ebédeltem-e étteremben a múlt héten. 8. ettem-e valami finomat. 9. 
segítettem-e valakinek. 10. írtam-e valakinek e-mailt.  
 
KIEJTÉS 
 
3. 1. Én hétfőn keveset aludtam. 2. Te kedden boltba mentél. 3. Ön a szerdát az 
irodában töltötte. 4. Anett csütörtökön úszott egy nagyot. 5. Mi pénteken autót 
vezettünk. 6. Ti szombaton sütöttetek-főztetek. 7. A barátaim vasárnap egész nap csak 
ettek-ittak. 
 
4. 1. Az egész hétvégét otthon töltöttem. 2. Sok mindent csináltam. 3. Szombaton 
délelőtt takarítottam. 4. Utána bevásároltam. 5. Délután tortát sütöttem, és játszottam 
a gyerekekkel. 6. Este telefonon beszélgettem a barátnőmmel. 
 

5. FEJEZET 
 
1. a) 2. angol 3. testnevelés/torna 4. rajz 5. biológia 6. matematika 7. földrajz 8. ének-
zene 9. történelem 10. kémia (Az irodalom tantárgyhoz nincs illusztráció.) 
 
b) 2. Történelemórán 3. Matematikaórán 4. Énekórán (Ének-zene órán) 5. Rajzórán 6. 
Biológiaórán 7. Tornaórán/Testnevelésórán 8. Fizikaórán 9. Kémiaórán 10. 
Angolórán/Nyelvórán 11. Földrajzórán  
 
4. a) 1. Jó tanárai voltak, de nem élvezte az órákat. Nem érdekelte az iskola. 2. 
Sokszor a padtársával beszélgetett. 3. A magyartanár. 4. Nagyon érdekesen beszélt a 
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művekről, sok anekdotát tudott az írókról és a költőkről. 5. Mert igazságosan 
osztályozott. 
 
b) Jó tanárai / iskola / padtársával / irodalomórá(ka)t / magyartanár / művekről / 
írókról, költőkről / osztály 
 
6. a) 2. Vanda 3. Vanda 4. Vanda 5. Vanda 6. Vanda 7. Vanda 8. Aurél 9. Vanda 10. 
Aurél 11. Aurél 12. Vanda 
 
b) 1. magyar, francia 2. francia, magyar 3. francia, magyar 4. francia, magyar 5. 
francia, magyar 
 
c) tudtatok, gondoltam, laktunk, értettük, elismételtek, ültünk, tudtunk, tetszett, 
ismerték, tetszett, ültünk 
 
8. b) 1. csúnyán 2. könnyen 3. jól 4. Gyorsan 5. Nehezen 6. érdekesen 7. 
türelmetlenül 8. gyorsan 
 
9. Középiskola: tanuló – tanár – érettségi vizsga – dolgozat – (érdem)jegy – 
osztálytárs – bizonyítvány – órarend – (tan)óra – tankönyv – (ritkán: tandíj) – (ritkán: 
ösztöndíj) – kollégiumi szobatárs  
Egyetem: professzor – B. A. (bachelordiploma) – M. A. (mesterdiploma) – tanár – 
előadás – szeminárium – vizsga – dolgozat – diploma – szakdolgozat / diplomamunka 
– (érdem)jegy – csoporttárs – szak – órarend – (tan)óra – tankönyv – jegyzet – 
ösztöndíj – kollégiumi szobatárs – tandíj – PhD/doktori 
 
10. a) 2. készül 3. ír 4. tart 5. tesz 6. szerez 
 
b) Az egyetemi év szeptemberben kezdődik, és két szemeszterből – magyarul: 
félévből – áll. A szemeszterben a diákok szemináriumokra és előadásokra járnak. Az 
előadásokon jegyzetelnek, a szemináriumokon kiselőadásokat tartanak, zárthelyi 
dolgozatot – más szóval: "zéhát" – írnak, és dolgozatot adnak be.  
Évente kétszer van vizsgaidőszak. Ilyenkor a diákok a vizsgáikra készülnek, és 
vizsgáznak. Ha sikerül egy vizsga, általában ünnepelnek. Ha valaki megbukik a 
vizsgán, az sem tragédia: ilyenkor lehet utóvizsgázni vagy – diáknyelven – "úvézni".  
Az utolsó évben minden egyetemista szakdolgozatot ír.  
Magyarországon a diploma feltétele a szakdolgozat mellett egy középfokú és egy 
alapfokú nyelvvizsga is. 
A friss diplomások közül van, aki Phd-zik (vagyis doktorál), mások állást keresnek. 
 
c) Az egyetemi év szeptemberben kezdődött, és két szemeszterből – magyarul: 
félévből – állt. A szemeszterben a diákok szemináriumokra és előadásokra jártak. Az 
előadásokon jegyzeteltek, a szemináriumokon kiselőadásokat tartottak, zárthelyi 
dolgozatot – más szóval: "zéhát" – írtak, és dolgozatot adtak be.  
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Évente kétszer volt vizsgaidőszak. Ilyenkor a diákok a vizsgáikra készültek, és 
vizsgáztak. Ha sikerült egy vizsga, általában ünnepeltek. Ha valaki megbukott a 
vizsgán, az sem volt tragédia: ilyenkor lehetett utóvizsgázni vagy – diáknyelven – 
"úvézni".  
Az utolsó évben minden egyetemista szakdolgozatot írt.  
Magyarországon a diploma feltétele volt a szakdolgozat mellett egy középfokú és egy 
alapfokú nyelvvizsga is. 
A friss diplomások közül van, aki Phd-zett (vagyis doktorált), mások állást kerestek. 
 
12. 2. A Közgazdaságtudományi Karon. 3. A Természettudományi Karon.  4. A 
Bölcsészettudományi Karon. 5. Az Állam- és Jogtudományi Karon. 6. A 
Természettudományi Karon. 7. Az Általános Orvostudományi Karon. 8. A Művészeti 
Karon. 9. A Műszaki Karon. 
 
13. c) 2. Bori 3. Laci 4. Kristóf 5. Laci 6. Bori 7. Bori 8. Kristóf 
 
d) 2. Azt (mondja), hogy nagyon nehezek voltak. (Egy vizsgára több száz oldalt is 
meg kellett tanulni kívülről/kellett kívülről megtanulni.) 3. Azt (mondja), hogy úgy 
érezte, nem tudja elvégezi a szakot. 4. Azt (mondja), hogy volt, hogy megbukott (a 
vizsgán). 5. Azt (mondja), hogy megtanulta beosztani a pénzét és az idejét.  
  
15. b) 2. Ma délután vizsgázol kémiából? – Nem, már délelőtt levizsgáztam. 
3. Még mindig írod a szakdolgozatodat? – Nem, már megírtam. 
4. Most tanulod a fizikatételeket? – Nem, már megtanultam őket. 
5. Még mindig nem érted a differenciálgeometriát? – De, már megértettem. 
6. Még mindig a kémiajegyzeteidet olvasod? – Nem, már elolvastam őket. 
7. Még mindig azt a német szöveget fordítod? – Nem, már lefordítottam. 
8. Még mindig nem találod a fizikakönyvedet? – De, már megtaláltam. 
9. Ebben az évben diplomázol? – Nem, már lediplomáztam. 
10. Még mindig az algebrát magyarázod Gábornak? – Nem, már elmagyaráztam neki. 
11. Még mindig a vizsgára készülsz? – Nem, már felkészültem rá. 
 
17. a) 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. hamis 6. igaz 7. igaz 
 
b) 2. Rebeka 3. Tamás 4. Rebeka 5. Rebeka 6. Tamás 7. Rebeka 8. Tamás 
 
18. a) 2. Anatómiából. 3. Hát, nem túl jól. 4. Érdekes, nálam ez pont fordítva van. 5. 
Kedvem van, de időm nincs. 6. Köszi szépen. 7. Szia! 
 
23. a) 1. igaz 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. igaz  
 
c) 1. Azt (vizsgálták), hogy segít-e az alvás a szótanulásban. 2. Az első csoport este 
tanult szavakat, és este és reggel írt szótesztet. 3. A kontrollcsoport reggel tanult 
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szavakat, és reggel és este írt szótesztet. 4. Azt (bizonyítja), hogy az agy éjszaka sem 
pihen. Ilyenkor dolgozza fel az új információkat. 
 
KIEJTÉS 
3. 2. Híres írókat olvasok. 3. Pszichológia szakos hallgató vagyok. 4. Nálunk a 
legjobb jegy a hatos. 5. Szerintem a fizika nehéz tantárgy. 6. Nem voltam túl 
tehetséges rajzból. 7. A múlt héten érkeztem haza Franciaországból. 8. Az alvásnak 
számos pozitív hatása van. 
 
4. – Szia, Hugó! Hanna vagyok. Otthon vagy? 
– Igen. Készülök a holnapi pszichológia-vizsgámra. 
– És hogy állsz? 
– Hát, nem túl jól. Ráadásul hét óra óta nem ettem. Ha ideges vagyok, nem tudok 
enni. 
– Érdekes. Ha én ideges vagyok, egyfolytában eszem. 
 
5. a) 2. Hallod, hogy csörög az óra? 3. Érdekel a mechanika? 4. Mit csinálsz, ha esik a 
hó? 5. Hideg van a konyhában? 
 

6. FEJEZET 
 
2. b) A cég olyan embert keres, akinek van tapasztalata az adminisztratív feladatok 
terén. (= Legalább egy év releváns szakmai tapasztalat) 
A cég olyan embert keres, aki jól kommunikál. (= Jó kommunikációs képesség) 
A cég olyan embert keres, aki pontosan dolgozik. (= Precíz munkavégzés) 
A cég olyan embert keres, akinek legalább érettségije van. (= Minimum középfokú 
végzettség) 
 
3. b) 1. Visegrádon 2. Kommunikációs és Üzleti Főiskolán 3. turisztikai menedzser 4. 
visegrádi Tourinformnál 5. levelezik, készít 6. angolul, németül 7. számítógépes 
 
4. 2. akinek felsőfokú végzettsége van. 3. aki felsőfokon tud angolul. 4. akinek van 
releváns szakmai tapasztalata 5. aki tudja használni a legfontosabb számítógépes 
programokat. 6. aki utazásokat szervez, és prezentációkat készít 7. aki magyarul és 
angolul is levelezik 8. akit meghívunk állásinterjúra (akit után határozatlan ragozás!) 
9. akinek megfelelő a profilja 10. akire kíváncsiak vagyunk. 
 
5. a) 2. Hol tanult meg ilyen jól angolul? 3. Milyen viszonyban van a kollégáival? 4. 
Mit gondol a jelenlegi munkahelyéről? 5. Miért akar nálunk dolgozni? 6. Miért tartja 
magát alkalmasnak erre a munkára / alkalmasnak magát erre a munkára? 7. Mikor 
tudja elkezdeni a munkát / a munkát elkezdeni? 8. Hol látja magát tíz év múlva? 
 
6. a) A 4. és a 8. kérdést nem halljuk. 
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b) 2. jelenlegi munka 3. jelenlegi munka 4. miért keres új munkahelyet 5. miért keres 
új munkahelyet 6. kollégák 7. angoltudás 8. jelenlegi munka 
 
d) Azóta a visegrádi... / Többek között utazásokat szervezek... / Ezenkívül 
rendszeresen tartok... / Látom, hogy felsőfokú angol... / Kisebb konfliktusaink 
természetesen vannak... / Igen, valóban nagyon érdekes... Ugyanakkor szeretnék 
nemzetközi... Ezért jelentkeztem erre az állásra. / a munkatársaim szerint jól 
kommunikálok. 
 
7. 2. jelentkezik, jelentkezett 3. szerez, szerzett 4. beszél, beszélt 5. végez, végzett 6. 
szervez, szervezett 7. készít és tart, készített és tartott 8. van, volt 9. van, volt 10. 
megoldja, megoldotta 11. dolgozik, dolgozott 12. elkezdi, elkezdte 13. értesít, 
értesített 14. tartja, tartotta 
 
8. a) ... (hogy) hol tanultam meg ilyen jól angolul. Azt is (meg)kérdezték, (hogy) 
milyen viszonyban vagyok a jelenlegi kollégáimmal, és (hogy) miért akarok náluk 
dolgozni. Azt is tudni akarták, (hogy) miért tartom magamat alkalmasnak erre a 
munkára, és (hogy) mikor tudom elkezdeni a munkát.  
(Azt mondták, hogy) két héten belül (értesítenek). 
 
12. d) felmérés, kommunikáció, megbízhatóság, csapatban, munkatárs, helyen, 
kreativitás, helyzetekre, kritérium 
 
13. Szerencsére nagyon jó csapat vagyunk a cégnél, mindenkivel jól kijövök. A 
kedvenc kollégám Feri. Feri tíz évvel idősebb nálam. Gyakran dolgozunk együtt 
különböző projekteken. Feri nagyon jó szakember, és rengeteg tapasztalata van. Ha 
vele dolgozom, tudom, hogy minden problémára találunk megoldást. 
Azt is szeretem benne, hogy türelmes, és mindig lehet rá számítani. Amikor a céghez 
kerültem, ő segített a legtöbbet. Azóta is sokat tanulok tőle. 
 
14. b) Az egyetlen probléma Anett. Anett nagyon kedves, és kitűnő szakember, csak 
az a baj, hogy rettenetesen lassú. Semmivel nem készül el határidőre. Tudom, hogy 
azért olyan lassú, mert nagyon precíz, de amikor határidős munkánk van, és mindenki 
Anettre vár, ez elég idegesítő. 
 
16. a) 2. Miben segíthetek? 3. Egy kis türelmet kérek. 4. Mit szólnál a péntekhez? 5. 
Mikor tudom elérni? 6. Sajnos most nem alkalmas. 7. A péntek sajnos nem alkalmas. 
8. Harminc perc múlva az irodában leszek. 9. Még felhívlak. 10. Mikor lesz bent? 11. 
A hétfő valószínűleg jó lesz. 
 
b) Nincs az irodában, akit keresünk. / Időpontot egyeztetünk. / Időpontot változtatunk.  
 
17. c) 2. Elmentenéd/Elmentené, Megtennéd, hogy elmented ezt a dokumentumot? / 
Megtenné, hogy elmenti ezt a dokumentumot? 3. Megtartanád/Megtartaná, 
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Megtennéd, hogy megtartod pénteken a videokonferenciát? / Megtenné, hogy 
megtartja pénteken a videokonferenciát? 4. Kikapcsolnád/Kikapcsolná, Megtennéd, 
hogy kikapcsolod a számítógépet, ha már nem kell? / Megtenné, hogy kikapcsolja a 
számítógépet, ha már nem kell? 5. Visszahívnál/Visszahívna, Megtennéd, hogy 
visszahívsz húsz perc múlva? / Megtenné, hogy visszahív húsz perc múlva? 6. 
Kinyomtatnád/Kinyomtatná, Megtennéd, hogy kinyomtatod a szerződést? / 
Megtenné, hogy kinyomtatja a szerződést? 7. Feltöltenél/Feltöltene, Megtennéd, hogy 
feltöltesz néhány dokumentumot az adatbázisba? / Megtenné, hogy feltölt néhány 
dokumentumot az adatbázisba? 
 
18. (Néhány példa különböző személyekben) 1. Bekapcsolnád/Kikapcsolnád a 
nyomtatót? 2. Megtennéd, hogy lekapcsolod a kávéfőzőt? Megtennéd, hogy főzöl egy 
kávét? 3. Kölcsönadná a tollát? Ideadná azt a tollat? 4. Felkapcsolná/Lekapcsolná a 
lámpát? 5. Felhívnátok az ügyvédet? 6. Kinyitnák az ajtót? / Megkeresnék az iroda 
kulcsát? 7. Megtennéd, hogy bekapcsolod/kikapcsolod a laptopodat? 8. Adna egy 
papírzsebkendőt? 
 
20. 3. hentes 4. virágárus 5. építészmérnök 6. gyermekorvos 7. tűzoltó 8. szerelő 9. 
szobafestő 10. gyógyszerész 11. postás 12. fogorvos 13. kőműves 14. ügyvéd 15. 
fényképész 16. rendőr 
 
21. 1. A fodrász a fodrászatban dolgozik. Hajat vág.  
2. A postás a postán dolgozik. Leveleket, újságokat és csomagokat kézbesít. 
3. A pék a pékségben dolgozik. Kenyeret süt. 
4. A fogorvos a fogorvosi rendelőben dolgozik. Kihúzza vagy betömi a rossz fogat. 
5. A fényképész a műteremben dolgozik. Fényképeket készít. 
6. A gyógyszerész a gyógyszertárban dolgozik. Gyógyszereket készít és árul. 
7. Az orvos a rendelőben vagy a kórházban dolgozik. Betegeket gyógyít. 
8. A szerelő házhoz megy. Megjavítja, ami elromlott. 
9. A hentes a hentesüzletben vagy a húsboltban dolgozik. Húst árul. 
10. A virágárus a virágüzletben dolgozik. Virágot árul. 
11. A kőműves építkezésen dolgozik. Házat épít. 
12. A rendőr a rendőrségen dolgozik. Ügyel a közbiztonságra. 
13. Az ügyvéd az ügyvédi irodában / irodánál dolgozik. Jogi kérdésekkel foglalkozik. 
14. A tűzoltó a tűzoltóságon dolgozik. Tüzet olt, életet és értéket ment. 
15. Az építészmérnök az építészmérnöki irodában / irodánál dolgozik. Lakóházakat és 
más épületeket tervez. 
 
22. a) 2. Egyedül 3. Kevés szabadidőm 4. Én (magam) 5. Unalmas 6. (Nagyon) 
gyakran / Mindig / (Nagyon) sokat 7. Szinte soha nem / Keveset  8. (Nagyon) sok 9. 
Fizikai 
 
b) 2. Előny az, ha csapatban dolgozhatok. Csapatban dolgozhatok. Ez előny. 3. Előny 
az, ha emberekkel találkozhatok. Emberekkel találkozhatok. Ez előny. 4. Előny az, ha 
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sokat lehetek friss levegőn. Sokat lehetek friss levegőn. Ez előny. 5. Előny az, hogy 
szellemi/fizikai munkát végezhetek. Szellemi/Fizikai munkát végezhetek. Ez előny. 6. 
Előny az, ha kreatív lehetek. Kreatív lehetek. Ez előny. 7. Előny az, ha sok pénzt 
kereshetek. Sok pénzt kereshetek. Ez előny. 
 
24. a) 1. fogorvos 2. informatikus 3. virágárus 
 
b) Félnek tőlem. Pedig aki szép, egészséges fogakat akar, az félévente egyszer eljön a 
rendelőmbe. Nagyon szeretem, amit csinálok. Jó érzés, hogy segíteni tudok a 
betegeimnek.  
 
Egy számítógépes cégnél dolgozom. Szeretem a munkámat, szeretek programokat írni 
és tesztelni. Fiatal a cég, ezért mindannyian rengeteget dolgozunk. Amikor határidős 
munkánk van, minimum 10 órát túlórázunk hetente. Ilyenkor nagyon sok a stressz. 
 
Nagyon szeretem a virágokat, ezért választottam ezt a foglalkozást. Imádom az 
illatukat és a sok színt. Saját üzletem van a belvárosban. Nem panaszkodhatok: sokan 
vásárolnak nálam. A munkám egyetlen hátránya, hogy nagyon korán kell felkelni. 
Sokszor már négy órakor a virágpiacon vagyok.  
 
27. c) 2. Sok ember a munkahelyén is a saját technikai felszerelését (számítógép, 
okostelefon) fogja használni. / Sok ember a munkahelyén is a saját technikai 
felszerelését (számítógép, okostelefon) használja (majd). 3. Az emberek gyakrabban 
fognak váltani munkahelyet (fognak munkahelyet váltani). / Az emberek gyakrabban 
váltanak (majd) munkahelyet. 4. Az emberek többet fognak költözni. / Az emberek 
többet költöznek (majd). 5. Lehet, hogy mindenki angolul fog beszélni. / Lehet, hogy 
mindenki angolul beszél (majd). 
 
KIEJTÉS 
3. 2. idegen nyelv 3. felsőfokú nyelvtudás 4. jó viszony 5. anyanyelvi környezet 6. 
könnyű feladat 7. könnyebb kommunikáció 8. gyönyörű hely 
 
4. 2. Kinyomtatnád ezt a dokumentumot? 3. Tudsz kenyeret sütni? 4. Ti is 
mindannyian dolgoztok? 5. Mennyivel tartozom? 6. Kriszta édesanyja is pincér? 
 
 

7. FEJEZET 
 
2. a) 2. olcsó 3. messze 4. zajos 5. fizetős 6. tágas 7. világos 8. belvárosi 9. nagy 10. 
piszkos 11. udvariatlan 
 
3. b) tölthetik el, szolgálja, biztosítunk, kínálunk, kerül 
 



MagyarOK	A2+	A	tankönyv	megoldókulcsa	/	Answer	key	to	the	textbook	

©	Szita	Szilvia,	Pelcz	Katalin	www.magyar-ok.hu	 21	

e) homokozó, kerthelyiség, szaunát, masszázs, zuhanyzó, internet-hozzáférést, 
kétágyas 
 
4. a) 2. Mi tartozik a szállodához? 3. Mi tartozik az ingyenes és (mi) a fizetős 
szolgáltatások közé? 4. Milyen környezetben található a hotel? 5. Milyen 
szolgáltatásokat / (Mit) vehetünk igénybe a szállodában? 6. Mi szolgálja a 
kényelmünket? 7. Milyen szolgáltatásokat / (Mit) biztosít a hotel? 
 
5. b) 2. amelyik 3. amelyikbe/ahova 4. amelyikről 5. amelyiket 6. amelyikben/ahol 7. 
amelyikhez 8. amelyiket 
 
6. a) 2. ötödik 3. ötszáznyolcas (508-as) 4. reggelizni 5. recepció 
 
b) Miben segíthetek? / Egy pillanat / Igen, megvan. / ... / Köszönöm. / Ha valamire 
szüksége van 
 
10. a) Nyáron hőség/kánikula van, süt a nap, a hőmérséklet 30 fok (°C) fölött is lehet. 
Télen esik a hó, a hőmérséklet 0 fok (°C) alá csökken. 
Ősszel esik az eső, borult az ég, fúj a szél, viharos az idő, napközben általában 10–15 
fok (°C) között van a hőmérséklet. 
Tavasszal süt a nap, kellemesen meleg van, (néha esik az eső és fúj a szél), 
napközben általában 10–15 fok (°C) között van a hőmérséklet. 
 
11. 2. felhős 3. párás 4. napos 5. csapadékos 6. viharos 7. zivataros 8. ködös 9. 
kellemes 
 
12. a) 2. Csökken a hőmérséklet. 3. Emelkedik a hőmérséklet. 4. A hőmérséklet nem 
változik. 5. Csapadék (eső, jégeső, hó stb.) várható. 6. Északnyugat felől hidegfront 
közeledik. 7. Javul az idő. 
 
b) 1. Jön az eső és a hidegfront 2. Felhős, szeles, de meleg idő 3. Erős szél, sok 
csapadék 
 
15. a) János: ... általában nagyvárosokba szoktunk utazni. A fiam húsz éves, és 
művészettörténész akar lenni. A múzeumokban ő szokta elmagyarázni, amit a 
képekről tudni kell.  
 
Klaudia: Mindig a barátaimmal nyaralok. Imádjuk a sportot és a mozgást, ezért 
általában a hegyekben túrázunk. A Kárpátokba és a Tátrába szoktunk menni, mert 
itthon nincsenek olyan magas hegyek. Szeretek sátorban, hálózsákban aludni, este 
tüzet rakni, aztán lefeküdni, és csak nézni a csillagokat. Az sem zavar, ha egy hétig 
nem tudok mosakodni. 
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16. b) 3. Szoktál/Szokott híres éttermekben vacsorázni? 4. Szoktál/Szokott operába, 
színházba vagy diszkóba menni? 5. Le szoktad/szokta fényképezni vagy (le 
szoktad/szokta) festeni, amit látsz/lát? 6. Szoktál/Szokott ajándékot venni a 
barátaidnak/barátainak? 7. Körül szoktál/szokott nézni a piacokon? 8. Szoktál/Szokott 
naplót írni? 9. Szoktál/Szokott ruhát vagy cipőt vásárolni? 10. El szoktad/szokta 
tervezi, mit fogsz/fog csinálni? 
 
18. b) 2. igaz 3. igaz 4. hamis 5. hamis 6. igaz 7. igaz 
 
21. c) 2. Káptalan (Múzeum) utca 3. Széchenyi tér 4. Zsolnay Kulturális Negyed 5. 
Székesegyház/bazilika 6. Szerelemlakatok 
 
22. 2. Székesegyház/bazilika 3. Széchenyi tér 4. Zsolnay Kulturális Negyed 5. A 
Janus Pannonius utca kerítései 6. Káptalan (Múzeum) utca 7. Kodály Központ 8. 
Széchenyi tér 9. Zsolnay Kulturális Negyed 10. Szerelemlakatok 11. Káptalan 
(Múzeum) utca 12. Széchenyi tér (Hunyadi János lovas szobra) 13. Zsolnay Kulturális 
Negyed 14. Zsolnay Kulturális Negyed 
 
24. b) 2. – Dehogynem. 19. és 20. századi magyar szobrok és festményeket. 3. – 
Fejből nem, de mindjárt megnézem… Keddtől vasárnapig tíztől hat óráig. 4. – Persze, 
a Káptalan utcában. Káptalan utca három. 
 
30. Harkány a termálfürdőiről nevezetes. 3. Siklóson van egy nagyon régi (13. 
századi) vár. A vár főleg a török korban játszott jelentős szerepet. 4. Abaliget a 
cseppkőbarlangjairól nevezetes. 5. Püspökszentlászló az arborétumáról és természeti 
környezetéről nevezetes. 
 
KIEJTÉS 
3. 2. Jobbra van az egyetem botanikus kertje. 3. A szomszédom kutyája még kicsi. 
4. A húgom nem találja a bankkártyáját. 5. A bátyám tánccsoportja gyakran utazik 
külföldre. 6. Páty és Kéty két magyar település. 7. Mátyás holnap Kétyre utazik. 8. 
Jenő nagybátyja Pátyon lakik. 
 
4. 2. Használhatjuk a bankkártyádat? 3. Elkérhetjük a telefonodat? 4. Megnézhetjük a 
város központját? 5. Megehetjük a süteményedet? 6. Megihatjuk a teádat? 
 
8. FEJEZET 
 
2. a) 2. Sok benne a vitamin és az ásványi anyag. 3. A test és az immunrendszer 
pihen. 4. Egészségtelen ételeket eszik 5. Kövérebb lesz, mint volt. 6. A szabadban 
sportol. 7. Sokat kell inni. 8. A sport csökkenti a stresszt. 9. A sporttól alacsonyabb 
lesz a vérnyomás. 10. Szeret valamit csinálni. 
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b) 2. a 3. b 4. b 5. b 6. b 
 
3. a) elég egészségtelenül élnek / Aki egészségesen akar élni / még több folyadékra 
van szüksége / Ha lehet / Általános szabályok nincsenek / örömmel végzünk 
 
b) Ételek vagy ételek részei: ásványi anyag, hal, zsíros étel, (nyers) gyümölcs és 
züldség,  
Folyadékok: (tiszta) víz, üdítő, kóla, alkohol 
Testrészek, testtel kapcsolatos szavak: immunrendszer, agy 
Mozgásformák, sportágak: kocogás, futás, torna, tánc, jóga, lazítás 
 
4. a) 1. gyümölcsöt 2. alkoholt, üdítőt 3. vizet 4. órát 5. óra előtt 6. órát 7. táncoljunk 
8. dohányozzunk 
 
b) 2. iszik/inni 3. alszik/aludni 4. sétál/sétálni 5. lefekszik/lefeküdni 6. 
mozog/mozogni 7. kocog/kocogni 8. táncol/táncolni 9. sportol/sportolni 10. 
tornázik/tornázzunk 11. dohány(o)zik/dohányozni 12. jógázik/jógázni 13. fut/futni 14. 
lazít/lazítani  
 
c) Szabályos igék: feküdjünk le, mozogjunk, kocogjunk, táncoljunk, sportoljunk 
-ss, -ssz, -zz: jógázzunk, ne dohányozzunk 
 
5. a) 3. Mozogjon 4. Sétálj, kocogj 5. Fuss, tornázz, jógázz 6. meditáljon 7. 
dohányozz 10. Igyon 
 
9. b) 2. bab 3. brokkoli 4. áfonya 5. olívaolaj 6. lazac  
 
c) 1. A lazacban. 2. A brokkoliban és az áfonyában. 3. A babban és az áfonyában. 4. 
A brokkoliban. 5. Az almában, a paradicsomban és a brokkoliban. 
 
d) 1. Tele van C-vitaminnal. = C-vitaminban gazdag = sok C-vitamint tartalmaz = sok 
C-vitamin-- van benne 2. Javítja a memóriát = jó hatása van a memóriára = 
kedvezően hat a memóriára = jót tesz a memóriának 
 
11. d) 2. igaz 3. igaz 4. hamis 5. hamis 6. igaz 7. igaz 
 
e) 2. (Azt, hogy) az istenek itala volt. A szélisten hozta el az embereknek. 3. A 
nemesek, a papok és a harcosok. 4. Hernán Cortés hozta el a 16. században a spanyol 
királyi udvarba. 5. Gyógyszerként használták, például depressziót és szeremi bánatot 
gyógyítottak vele. 6. Angliában megnyíltak az első kávéházak. 7. Angliában piacra 
került az első ehető csokoládé. 8. A svájci Daniel Peter kitalálta a tejcsokoládét. / 
Megszületett Svájcban a tejcsokoládé. 9. (Azt, hogy) ők is sok csokoládét 
fogyasztottak / ők is kedvelték a csokoládét. 
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f) számított / ihattak / hozta el / elterjedt / használták / nyíltak meg / rendelhetett / 
került piacra / létezik / kedvelte 
 
17. a) 2. igaz 3. hamis 4. igaz 5. hamis 6. igaz 7. igaz 
 
b) Már nagyon vártalak! / Mi a baj? / Nagyon izgulok. / Azért ez nem olyan nagy 
katasztrófa. / Nyugi! Majd kitalálunk valamit. / Fogalmam sincs. / Akkor mi lenne, ha 
/ Jaj! 
 
19. a) Van otthon: fokhagyma, lilahagyma, oregánó, só, bors 
Venni kell: olívaolaj, fehérbor, cukkini, padlizsán, paradicsom, paprika, 
petrezselyem, csirkemell 
 
b) Vera: Várj! Írok bevásárlólistát. Olívaolaj… Igen… 
Adél: Ezenkívül venni kell száraz fehérbort és zöldségeket: egy cukkinit, egy 
padlizsánt, három fej paradicsomot... 
Vera: Lassíts! Nem tudok ilyen gyorsan írni. 
Adél: Bocs, mondom újra: olívaolaj, egy üveg száraz fehérbor, egy cukkini, egy 
padlizsán… Leírtad? 
Vera: Igen, mondhatod tovább. 
Adél: Három fej paradicsom, egy paprika és friss petrezselyem. Legjobb, ha kimész a 
piacra, és ott veszed meg a zöldségeket. Ha akarod, elkísérlek. 
Vera: Az nagyon jó lenne. Nem szoktam a piacon vásárolni. 
 
22. b) 2. medvehagymát 3. salátákhoz 4. medvehagymával 5. medvehagymából 6. 
medvehagymának 
 
23. b) 2. vásároljuk meg! 3. együk meg! 4. kínáljuk! 5. borsozzuk meg! 6. cukrozzuk 
meg! 7. készítsük! 8. segítsük! 9. kérjük!  
 
d) 1. Forrósítsuk fel a vajat / az olajat! 
2. Adjuk hozzá az olajat / a medvehagymát / a húst / a zöldségeket / a burgonyát / a 
fokhagymát / a káposztát / a fűszereket / a karfiolt / a sárgarépát! 
3. Tegyük a levesbe a medvehagymát / a húst / a zöldségeket / a burgonyát / a 
fokhagymát / a káposztát / a fűszereket / a karfiolt / a sárgarépát! 
4. Fűszerezzük (az ételt) sóval / borssal / pirospaprikával! 
5. Öntsük fel (az ételt) vízzel / vörösborral! 
6. Vágjuk apró darabokra a medvehagymát / (a húst) / a zöldségeket / a burgonyát / a 
fokhagymát / (a káposztát) / a karfiolt / a sárgarépát! 
7. Pároljuk meg a medvehagymát / a húst / a zöldségeket / a burgonyát / a káposztát / 
a karfiolt / a sárgarépát! 
 
24. a) Mosd meg és kockázd fel a zöldségeket!  
Karikázd fel a hagymát! 
A zöldségeket először párold meg, és önts rájuk egy kevés olajat!  
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A zöldségeket először párold meg! 
A csirkemelleket darabold fel, sózd meg, és tedd a zöldségekre!  
Öntsd az egészre az olaj, a fehérbor és a fűszerek keverékét!  
Az ételt először alufólia alatt 20 percig süsd, utána alufólia nélkül 10 percig! 
Vedd ki az ételt sütőből!  
Szórd meg a tetejét friss petrezselyemmel! 
Drukkolj nekem! 
 
25. c) 2. Vágd őket apró darabokra! 3. Forrósítsd fel a vajat! 4. Add hozzá a 
fokhagymát! 5. Tedd bele a medvehagymát! 6. Fűszerezd borssal, szerecsendióval és 
sóval! 7. Add hozzá a leveskockát! 8. Főzd 10-12 percig! 9. Vedd le a tűzről, és add 
hozzá a tejszínt! 10. Kézimixerrel pürésítsd! 11. Készítsd el a fokhagymás pirítóst, 
amit a leveshez kínálsz! 12. Tálald forrón! 
 
26. a) Szabályos igék: Adja / Párolja / Tálalja 
-ss, -ssz, -zz: Fűszerezze / Főzze / Süsse 
-ts: Pürésítse / Öntse / Ízesítse 
Rendhagyó igék: Vegye 
 
c) Keverje össze az olajat, a fehérbort, a fűszereket és a fokhagymát! 
Mossa meg és kockázza fel a zöldségeket! 
Karikázza fel a hagymát! 
Tegye egy tálba a zöldségeket! 
Darabolja fel és sózza meg a csirkemellet! 
Tegye a feldarabolt csirkemellet a zöldségekre! 
Süsse az ételt alufólia alatt húsz percig, utána alufólia nélkül tíz percig! 
Szórja meg friss petrezselyemmel tetejét! 
 
28. a) A házigazda mondja: Tölthetek még egy kis vörösbort? – Örülök, hogy ízlik.  
– Adhatok még egy kis zöldséget? – Vegyél/Vegyetek még egy kis levest! – 
Szedjél/Szedjetek még zöldséget! – Elég sós a leves? – Egyél/Egyetek még egy kis 
salátát! – Igyál/Igyatok még egy kis gyümölcslét! – Ízlik a leves?  
 
A vendégek mondják: Nagyon finom a leves. – Köszönöm, nem kérek többet. 
Nagyon jóllaktam. – Minden nagyon finom volt. – Kaphatok még egy kis zöldséget? 
– Szednél nekem a csirkemellből? – Minden nagyon ízlett. 
 
KIEJTÉS 
         
3. 2. Egyél egy kis csokit! 3. Igyál egy kis vizet! 4. Figyelj jobban! 5. Vegyél fel egy 
pulóvert! 6. Gyakorolj többet! 
 
4. 2. Nem minden ember fogyaszthatott belőle. 3. A kakaóbabot egyébként Dél-
Amerikában már Kr. e. 3000-ben ismerték. 4. A kakaó gyorsan elterjedt Európában, 
de nagyon drága volt. 5. A gazdagok gyógyszerként használták depresszió ellen. 6. 
Számos híresség sok csokoládét fogyasztott. 7. Mi is együnk belőle sokat! 


