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1. FEJEZET: MAGUNKRÓL ÉS MÁSOKRÓL CHAPTER 1: ABOUT OURSELVES AND OTHERS 

  

TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  

1. Bemutatkozunk 1. Introducing ourselves 
a) Válaszoljon a kérdésekre! a) Answer the questions. 
b) Írja be a táblázatba az a) feladat kérdéseit tegező alakban! Majd 
beszélgessen legalább két emberrel! Döntsék el, tegezik vagy önözik-e 
egymást! Ehhez használják a táblázat alatt megadott mintát! 

b) Write the questions from exercise a) into the table by using the 
informal te. Then, talk to at least two people. Decide if you want to use 
the formal or the informal form. Use the model under the table. 

c) Mutasson be valakit szóban és írásban! c) Introduce someone orally and in writing. 
2. Egy házaspár bemutatkozik 2. A couple introduces themselves 
a) Olvassa el, és hallgassa meg a két szöveget!  a) Read and listen to two texts. 
b) Válaszoljon a kérdésekre a két szöveg alapján! b) Answer the questions based on the two texts. 
c) Meséljen Éváról vagy Janról a megadott mondatkezdetek 
segítségével! 

c) Talk about Éva or Jan by using the given sentence beginnings.  

3. Igék és főnevek 3. Verbs and nouns 
a) Mi illik össze? Alkosson kifejezéseket! Néha több megoldás is 
helyes. Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

a) Find the matching words. 
 Make expressions. Sometimes more than one answer can be correct. 
You can check your answers by listening to the recording. 

b) Hallgassa meg, és ismételje el a kifejezéseket! Sok kifejezést egy 
szónak hallunk. 

b) Listen and repeat the expressions. You hear many expressions as if 
they were one word. 

4. Igeragozás 
a) Csoportosítsa a 2. feladat szövegeinek igéit! 

4. Verb conjugation 
a) Group the verbs from exercise 2. 



MagyarOK	  A2+	  Az	  instrukciók	  fordítása	  /	  Translation	  of	  the	  instructions	  
	  

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

3	  

b) Partnerével felváltva ragozzanak el mindegyik csoportból legalább 
két igét, ahol lehet, határozatlan és határozott ragozással is! 

b) Work with a partner and conjugate at least two verbs from each 
group. Use both the indefinite and the definite conjugation when 
possible. 

c) Olvassa át még egyszer a 2. feladat szövegeit! Húzza alá az igéket! 
Határozatlan vagy határozott a ragozásuk? Miért? 

c) Read the texts in exercise 2 again. Underline the verbs. 
Is the indefinite or the definite conjugation used? Why? 

5. Írjon magáról hasonló szöveget! 5. Write a text about yourself based on the texts from exercise 2. 
6. Ismerkedés egy partin: Endre Jannal beszélget 6. Getting to know each other at a party. Endre is talking to Jan 
a) Olvassa el a párbeszédet, majd írja a reakciókat a megfelelő helyre! 
Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel!  

a) Read the dialogue and write the reactions to the right place. Check 
your answers by listening to the recording. 

b) Játsszák el a párbeszédet kétszer, váltott szereposztásban! Egyikük a 
magyar szereplő, a másikuk önmagát alakítja. Saját válaszaikat írják a 
füzetbe! 

b) Play the dialogue twice. Swap roles. One of you is the Hungarian 
gentleman; the other plays himself/herself. Write your own answers in 
your notebook. 

7. Mit csinálsz szabadidődben? Mit csinál szabadidejében? 7. What do you do in your free time?  
a) Keressen valakit, aki szabadidejében… a) Find someone who … in their free-time 
b) Beszélgessen valakivel, akinek érdekesnek tartja a hobbiját! 
Használja a megadott kérdőszókat! 

b) Talk to someone whose hobby seems interesting to you. Use the 
questions words given. 

c) Írja le, és mondja el a hallott információkat! c) Take notes and present the information heard. 
8. Szeret? Nem szeret? 8. Does he/she like me? Does he/she not? 
a) Csoportosítsa az igéket, ahogy igazak Önre! a) Group the verbs according to your preferences. 
b) Hasonlítsák össze a listájukat! Beszélgessenek a minta alapján! b) Compare your list with other students. Talk to your partner. Follow 

the example. 
9. Mi érdekli Annát? 9. What is Anna interested in? 
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Key expressions. Clarify their meaning. 
b) Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg, mi érdekli Annát! b) Listen to the audio recording and mark the things Anna is interested 

in. 
c) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és jelölje meg, melyik mondatot c) Listen to the recording again and mark the one of the two sentences 
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hallja a kettő közül! that you hear. 
d) Írja be a hiányzó kifejezéseket a hangfelvétel alapján, vagy 
ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel! 

d) Complete the missing expressions. You can do the exercise by 
listening to the recording or check your answers with the recording. 

e) Mutassa be Annát a szöveg alapján! Beszéljen a megadott témákról! e) Introduce Anna based on the text. Talk about the topics given. 
10. Írjon magáról hasonló szöveget! Segítségül megadtunk néhány 
kifejezést. 

10. Write a similar text about yourself. Here are a few expressions to 
help.  

11. Téged mi érdekel? Önt mi érdekli? 11. What are you interested in? 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Önt mi érdekli? Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a 
9. b) feladat szavait! 

b) What are you interested in? Talk to each other in smaller groups. 
Use the words from exercise 9. b). 

c) Írja le és mondja el a hallott információkat! c) Write down and tell about the information you have heard. 
12. Ki mit szeret?  12. Who likes what?  
a) Alakítsa át a mondatokat a minta alapján! a) Transform the sentences based on the example. 
b) Kérdezzenek és válaszoljanak! b) Ask questions and answer them. 
13. Vannak magyar barátaid? Vannak magyar barátai? 13. Do you have Hungarian friends? 
a) Több birtok: -i. Figyelje meg! a) More than one possession: -i. Observe. 
b) Kérdezzenek és válaszoljanak egyes és többes számban! b) Ask and answer the questions in the singular and plural. 
14. Ki milyen nemzetiségű? 14. Who has what nationality?  
a) Kérdezzen és válaszoljon a minta alapján, ahogy igaz Önre! 
Ügyeljen a melléknév többes számára! 

a) Ask and answer the questions about yourself based on the example. 
Pay attention to the plural of the adjective. 

b) Tegye fel a kérdéseket a partnerének! Majd számoljon be az 
érdekesebb információkról! 

b) Ask your partner. Present the interesting information. 

15. Kiejtés és mondatintonáció: eldöntendő kérdések 
Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 

15. Pronunciation and sentence intonation: Yes-no questions. 
Listen and repeat the sentences. 

16. Családtagok 16. Family members 
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a) Írja a családtagok nevét a megfelelő helyre! a) Put the names of family members into the right place. 
b) Ki ő? Egészítse ki! b) Who is that? Fill in the blanks. 
17. Bálint bemutatja a családját 17. Bálint introduces his family 
a) Igaz vagy hamis? Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje be! a) True or false? Listen to the audio recording and mark the right 

answer. 
b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja a szövegbe a családtagok 
nevét a megfelelő alakban!  

b) Listen to the recording again and write the names of family 
members in the text in the right form.  

18. Családmodellek Európában 18. Family models in Europe 
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban a kérdések alapján! a) Discuss the questions in smaller groups. 
b) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak jelentését! b) Key words. Clarify the meaning of the words. 
c) Olvassa el és hallgassa meg az alábbi szöveget! c) Read and listen to the text below. 
19. Egészítse ki a kifejezéseket! 19. Complete the expressions. 
20. Szerepjáték: interjú a szakemberrel 
Ön a szakember. Válaszoljon a riporter kérdéseire a cikk alapján! Majd 
hallgasson meg egy mintamegoldást! A szöveget a Függelékben találja. 

20. Role play: Interview with an expert 
You are the expert. Answer the questions of the journalist based on the 
article. Then, listen to an example. You can find the text in the Annex. 

21. Meséljen a családjáról! Mutasson be mindenkit röviden, vagy 
meséljen egy családtagjáról! 

21. Talk about your family. Introduce everyone briefly or present one 
person. 

22. Testrészek 22. Parts of the body 
a) A fej. Írja a testrészek nevét a megfelelő helyre! a) The head. Write the parts of the head to the right place. 
b) A test. Írja a testrészek nevét a megfelelő helyre! b) The body. Write the parts of the body to the right place. 
23. Melyik testrész neve illik a melléknévhez? Több megoldás is 
helyes. 

23. Which parts of the body can go with the adjective? More than 
one solution is correct. 

24. A haj, az arc és a szem: -ú/-ű 24. The hair, the face and the eyes: -ú/-ű 
a) Zsuzsi parókát próbál. Egészítse ki a mondatokat! a) Zsuzsi is trying on wigs. Complete the sentences. 
b) Testrészekkel is jellemezhetünk egy embert. A testrész neve -ú/-ű b) We can describe a person by using parts of the body. Observe. 
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képzőt kap. Figyelje meg! 
c) Melyik melléknév hova illik? Néhány melléknév több helyre is 
kerülhet. 

c) Find the matching adjective. Some adjectives can belong to more 
than one place. 

25. Készítsen rövid leírást magáról vagy egy választott személyről 
a 22-24. feladat alapján! 

25. Write a brief description about yourself or a person of your 
choice based on exercises 22-24. 

26. Kiegészítők, ruházat: -s 26. Accessories and clothing: -s 
a) A ruházatával is jellemezhetünk egy embert. Ilyenkor a ruhadarab -s 
(-os, -es, -as, -ös) képzőt kap. Figyelje meg! 

a) We can describe a person by his/her clothing. The piece of clothing 
receives the affix -s (-os, -es, -as, -ös). Observe. 

b) -s, -os, -ös vagy -es? Egészítse ki! Ügyeljen az ékezetekre! -s, -os, -ös or -es? Complete. Watch the accents. 
27. Alkosson rövid párbeszédeket a minta alapján! Használja az -ú/-
ű vagy az -s képzőt! 

27. Make short dialogues based on the example. Use the affixes -ú/ű 
or -s. 

28. Judit, András barátnője először találkozik András családjával 28. Judit, András's girlfriend, meets his family for the first time. 
a) Írjon le legalább két személyt a képen! Használja a megadott 
kifejezéseket! 

a) Describe at least two people in the picture. Use the expressions 
given. 

b) Ki kicsoda? Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg! b) Who is who? Listen to the audio recording and mark the answers. 
c) Kik ők? Egészítse ki! c) Who is who? Complete. 
d) Kire igaz? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja be a megfelelő 
nevet! 

d) Who is this? Listen to the recording again and complete the name. 

e) Olvassa el a szöveget, és írja be a mellékneveket! A feladatot a 
hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti.  

e) Read the text and complete the adjectives. You can do the exercise 
by listening to the audio recording or check your answers with the 
recording. 

f) Játsszanak párbeszédeket a minta alapján! Használják a fenti 
információkat! 

e) Play dialogues based on the example. Use the information above. 

29. Jellemzés. Válasszon ki valakit a 16. feladat fotójáról, és 
jellemezze! A többiek kitalálják, kiről van szó. 

29. Describing a person. Choose someone in the photo of exercise 16 
and describe her/him. The other guess who you are talking about.  
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30. A szemszín 30. The color of the eyes 
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! a) Talk to each other in smaller groups. 
b) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! b) Read and listen to the text. 
c) Gyűjtsön információkat!  
 

c) Gather information.  

d) Kösse össze a mondatok elejét és végét!  
 

d) Find the matching sentences halves.  

e)  Foglalja össze a szöveget szóban és írásban! Használja a megadott 
mondatkezdeteket! 

e) Summarize the text orally and in writing. Use the sentence 
beginnings given.  

31. Ismered azt a magas lányt? Ismeri azt a magas lányt? 31. Do you know that tall girl? 
a) Beszélgessenek a csoport tagjairól a minta alapján! a) Talk about the members of your group based on the example. 
b) Írja le, amit megtudott! b) Write down the information you hear. 
32. Kire hasonlítunk? 32. Who do we look like?  
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Ön kire hasonlít? Írjon néhány mondatot! Ha van gyereke, róla is 
írhat. 

b) Who do you look like? Write a few sentences. If you have children, 
you can write about them. 

33. Összefoglalás. Egy újság portrét közöl magyarul tanulókról. 
Mutatkozzon be részletesen! Legalább tizenöt mondatot írjon! 

33. Summary and review. A newspaper presents learners of the 
Hungarian language. Introduce yourself in detail. Write at least 15 
sentences. 

  
KIEJTÉS: s, sz PRONUNCIATION: s, sz 

  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. -s, -ss, -sz vagy -ssz? Hallgassa meg, és egészítse ki! 3. -s, -ss, -sz or -ssz? Listen and complete the words. 
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4. Egészítse ki! Majd ismételje el a mondatokat! 4. Complete the sentences. Then, repeat them. 
5. Játsszanak rövid párbeszédeket a minta alapján! 5. Play short dialogues based on the example. 
  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 
  

A helyhatározó ragjai: Hol tanulsz? Hol dolgozol? Suffixes for adverbs of place: Where do you study? 
Where do you work? 

1. Hol dolgozol? Csoportosítsa a szavakat! 1. Where do you work? Group the words. 

2. Ki hol dolgozik vagy tanul? Írja be a ragokat! Ügyeljen az 
ékezetekre! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

2. Who is working or studying and where? Write the endings. Watch 
the accents. You can check your answers by listening to the audio 
recording.  

Az igeragozás rendszere (Ismétlés) The system of the verb conjugation (Review) 
3. Milyen típusú az ige? Csoportosítsa! 3. Which type does the verb belong to? Make groups. 

Tárgyatlan és tárgyas igék Intransitive and transitive verbs 

4. Tárgyatlan vagy tárgyas ige? Csoportosítsa! 4. Is the verb transitive or intransitive? Make groups.  

5. Melyik bővítmény illik az igéhez?  4. Which noun matches the verb?   

A tárgy és típusai The direct object and its types 

6. Határozatlan vagy határozott a tárgy? Csoportosítsa! 6. Is the object indefinite or definite? Make groups. 

A határozatlan igeragozás The indefinite conjugation 

A határozott igeragozás The definite conjugation 

7. Írja be az igék ragozott alakját! Megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti.  

7. Write the verbs in the right form. You can check your answers by 
listening to the audio recording.  
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a) Szabályos igék a) Regular verbs 

b) -s, -sz, -z végű igék b) Verbs ending in -s, -sz, -z  

c) Ikes igék c) Verbs ending in -ik 

d) -s, -sz, -z végű ikes igék d) -Ik verbs ending in -s, -sz, -z 

e) Rendhagyó igék e) Irregular verbs 

f) Igék vegyesen f) All types of verbs mixed 

Igeragozás: hangzóvesztő igék Verb conjugation: Verbs with vowel loss 
8. Alkosson kérdéseket a minták alapján! A szavak helyes 
sorrendben vannak. 

8. Make questions based on the examples. The words are in the right 
order. 

9. Egészítse ki az igét a megfelelő alakban, a megfelelő ragozással! 9. Complete the right form of the verb. Pay attention to the 
conjugation.  

10. Adrián, a könyvbarát. Alkosson mondatokat! A szavak helyes 
sorrendben vannak. 

10. Adrian, the book lover. Make sentences. The words are in the 
right order.   

11. A hétvégi programom. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő 
igével! Majd elemezze őket! Milyen típusú az igeragozás, és miért? 

11. My program for the weekend. Complete the sentences with the 
right verb. Then, analyse them. Which conjugation is it and why?   

A tárgy: rendhagyó alakok The direct object: Irregular forms  

12. Alany vagy tárgy a szó? Húzza alá a helyes alakot! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

12. Is the word a subject or a direct object? Mark the right form. 
You can check your answers by listening to the audio recording.  

13. Látod a ...? Fejezze be a mondatokat! A mondat utolsó szava a 
következő mondat első szava. 

13. Can you see the …? Complete the sentences. The last word of a 
sentence is the first word of the next sentence.  

Több birtok: -i More than one possession: -i 
14. Rokonok 14. Relatives 

a) Kik ők? Írja a vonalra! a) Who are they? Write it on the line. 
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b) Egészítse ki a mondatokat az a) feladat szavaival logikusan! 
Ügyeljen a ragozásra! 

b) Complete the sentences with the words from exercise a) in a logical 
way. Pay attention to the conjugation. 

Melléknévképzők: kék szemű lány, piros inges fiú Affixes for adjectives: kék szemű lány (blue-eyed girl, girl 
with blue eyes), piros inges fiú (boy in a red shirt) 

15. Egészítse ki a táblázatban a képzőket! Majd alkosson 
szókapcsolatokat! Sok helyes megoldás van. 

15. Complete the table with the affixes. Then, form expressions. 
There are many right answers. 

16. Ki az az ember ott? Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse 
ki!  

16. Who is that man over there? Listen to the audio recording and 
complete the sentences. 

Birtoklás kifejezése: az anyukámé, az apukámé, az enyém, 
a tied 

Indicating possession: az anyukámé (my mother's), az 
apukámé (my father's), az enyém (mine), a tied (yours) 

17. Mondja rövidebben! 17. Make a shorter sentence. 

18. Írja be a névmás birtokos alakját! 18. Complete the sentence with the possessive form of the pronoun. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): The most important 
intransitive verbs in the chapter 

19. Igék és vonzatuk 19. Verbs and dependent nouns. 

a) Tanulmányozza a listát! a) Study the list. 

b) Írja be a kérdőszókat! Néha több megoldás is helyes. b) Write the question words. Sometimes more than one answer is 
correct. 

20. Írja be a ragot, ahol szükséges! 20. Add an ending where necessary. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): The most important 
transitive verbs in the chapter 

21. Szókapcsolatok 21. Expressions 
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Alkosson szókapcsolatokat! Majd írja le a mondatokat egyes szám első 
személyben!  Néha több megoldás is lehetséges. 

Make expressions. Then, write the sentences in the first person 
singular. Sometimes more than one answer is possible. 

22. Alkosson mondatokat! Ügyeljen a toldalékolásra és a ragozásra! 
A szavak helyes sorrendben vannak. 

22. Make sentences. Watch the endings and the conjugation. The 
words are in the right order. 

Szórend: a hangsúlyszabály (Ismétlés) Word order: The emphasis rule (Review) 
23. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat!  23. Listen and repeat the sentences. 

24. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott szó vagy kifejezés 
fókuszpozícióban van. A fókuszt csak az alany (Ki? Mi?) előzi meg. A 
többi mondatrész sorrendje viszonylag szabad. 

24. Make sentences. The underlined word or expression is placed in 
the focus position. The subject (Who? What?) precedes the focus. The 
order of the other words is relatively free. 

25. Alkosson kérdéseket, majd adjon rövid és hosszabb válaszokat! 
Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. Ismételje is el a 
mondatokat!  

25. Make questions. Then, give shorter and longer answers. You 
can check your answers by listening to the audio recording. Repeat the 
sentences. 

 
 

2. FEJEZET: A HELY, AHOL LAKOM CHAPTER 2: THE PLACE WHERE I LIVE 
  

TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Milyen házban vagy lakásban lakik? Kivel lakik? 
Jelölje meg, melyik állítás igaz Önre! 

1. What kind of house or flat do you live in? With whom? Mark the 
sentences that are true for you. 

2. Sajnos vagy szerencsére? Beszélgessenek a minták alapján! 
Használják a megadott mondatokat! 

2. Unfortunately or fortunately? Discuss the sentences based on the 
example. Use the sentences given.   

3. Milyen lehet a ház és a lakás? 3. What can a house or flat be like? 
a) Csoportosítsa a szavakat! Egy szó több helyre is kerülhet. a) Group the words. One word can belong to more than one group. 
b) Ön milyen lakásban vagy házban lakik? Írjon néhány mondatot! b) What kind of flat or house do you live in? Write a few sentences. 
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Használja az a) feladat szavait! Use the words from exercise a). 
4. Körkérdés: Ki miért akar elköltözni? 6. Survey: Why do you want to move to another house? 
a) Kire igaz? Hallgassa meg a szövegeket, és írja a neveket a megfelelő 
helyre! 

a) Who is this? Listen to the texts and write the names to the right 
place. 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételeket, és írja le, mit értett még! b) Listen to the audio recordings again and note what you understand. 
c) Írja a szövegbe a melléknevek középfokú alakját! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

c) Complete the text with the missing comparatives. You can check 
your answers by listening to the recording. 

5. A középfok jele: -bb 7. The comparative: -bb 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Írja be az alapfokot! Figyelje meg a kötőhangokat! b) Complete the positive. Observe the connecting vowels. 
6. Elégedett vagy a lakásoddal? Elégedett a lakásával? 8. Are you happy with your flat?  
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! a) Talk to each other in smaller groups. 
b) Írjon néhány mondatot magáról és a partneréről! b) Write a few sentences about yourself and your partner. 
c) Hasonlítsa össze ezt a két lakást! Alkosson mondatokat a minták 
alapján a füzetébe! 

c) Compare these two flats. Make sentences based on the examples. 
Write them in your notebook. 

7. Lakáshirdetések 4. Flat advertisements  
a) Válasszon megfelelő hirdetést a 4. feladat embereinek! a) Find the matching announcement for everyone in exercise 4.  
b) Fejezze be a mondatokat az a) feladat alapján! b) Complete the sentences based on exercise a). 
8. Lakáshirdetések az interneten 5. Flat advertisements on the Internet 
Keressen további magyar lakáshirdetéseket az interneten! Melyik lakás 
tetszik Önnek? Miért? Mutassa be a csoportjának! 

Look for other Hungarian flat advertisements on the Internet. Which 
flat do you like? Why? Present it to your group. 

9. Elvira telefonál az ingatlanirodába 9. Elvira is calling the real estate agency 
a) Melyik mondatokat hallja a beszélgetésben? Jelölje meg! a) Which sentences do you hear in the conversation? Mark them. 
b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja az adatokat a táblázatba! b) Listen to the audio recording again and fill in the table. 
c) Mit mond Elvira? Hallgassa meg újra a szöveget, és közben 
jegyzeteljen! Majd a jegyzetei alapján alkossa meg Elvira mondatait! 

c) What is Elvira saying? Listen to the text again and take notes. Then, 
reconstruct Elvira's sentences based on your notes. 

10. Játsszanak hasonló párbeszédeket!  10. Act out similar dialogues. 
Használják a 7. feladat hirdetéseit vagy ajánlják a saját lakásukat! Use the advertisements in exercise 4 or rent your own flat. 
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11. Veszünk vagy bérelünk lakást? Tendenciák Magyarországon 11. Do we buy or rent a flat? Trends in Hungary 
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Key expressions. Clarify their meaning. 
b) Olvassa el, és hallgassa meg az alábbi szöveget! b) Read and listen to the text below. 
c) Válaszoljon a kérdésekre! Alkosson mondatokat a kulcsszavak 
segítségével! 

c) Answer the questions. Make sentences by using the key words. 

d) Figyelje meg az alábbi szavak és kifejezések használatát a 
szövegben! Majd alkosson velük új mondatokat a Lakás témában 
szabadon! 

d) Observe how the words and expressions below are used in the text. 
Then, make new sentences with them about the topic of "Housing". 

e) Melyik főnevek illenek a definícióhoz? Írja be a főneveket a 
megfelelő alakban! 

e) Find the matching nouns. Write the nouns in the correct form. 

12. Ön következik 12. It is your turn 
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a megadott 
mondatokat! 

a) Talk to each other in smaller groups. Use the sentences given. 

b) Írjon le néhány információt a beszélgetés alapján! b) Note some information from the conversation. 
13. Bútorok és használati tárgyak a lakásban  13. Furniture and objects in a flat (Review) 
a) Gyűjtsön minél több szót!  a) Collect as many words as you can. 
b) Mi van Önnél és a partnerénél a felsorolt helyiségekben? Hol 
vannak ezek a tárgyak? Meséljenek egymásnak! Le is rajzolhatják a 
lakásukat. 

b) What is in your flat and in the flat of your partner in the rooms 
listed? Where are the objects? Talk to each other. You can also draw 
your flat. 

14. Mit szeretne megváltoztatni a lakásában? Mit hova szeretne 
tenni? 

14. What would you like to change in your flat? What would you 
like to put and where? 

a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Beszélgessen a partnerével! Segítségül használja az a) feladat 
mondatait! Néhány információt írjon is le magáról és a partneréről! 

b) Talk to your partner. Use the sentences from exercise a). Write some 
information about yourself and your partner. 

15. Kata berendezi a lakását 15. Kata is furnishing her flat 
a) Kulcsszavak. Csoportosítsa őket! a) Key words. Put them into groups. 
b) Hallgassa meg, mit mesél Kata! Rajzolja be a tárgyakat, vagy írja a 
tárgyak nevét a képre!  

b) Listen to Kata. Draw the objects or write their names on the plan. 

c) Egészítse ki a szöveget névutós főnevekkel! A feladatot a c) Complete the missing nouns and postpositions. You can do the 
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hangfelvétellel is megoldhatja vagy ellenőrizheti. exercise by listening to the audio recording or you can check your 
answers with the recording. 

d) Öné ez a nappali. Hogyan rendezi be? Meséljen és írjon róla! d) This is your living-room. How will you furnish it? Present your 
thoughts orally and in writing. 

16. Kiejtés és mondatintonáció: névutós szerkezetek 16. Pronunciation and intonation: Structures with postpositions 
Hallgassa meg és ismételje el a mondatokat! Listen and repeat the sentences. 
17. Mit kell, szabad és tilos egy házban? 17. What do you have to do, what is allowed and forbidden in a 

house? 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Mit szabad, tilos és kell? Olvassa el a házirend néhány mondatát! b) What is allowed and forbidden? What do you have to do? Read a 

few sentences from the house rules. 
c) Önöknél is van házirend? Mit kell, mit szabad, és mit tilos? 
Alkosson mondatokat! Kövesse a példák szórendjét! 

c) Does your house also have rules? What do you have to do? What is 
allowed and forbidden? Make sentences. Follow the word order of the 
examples. 

18. Az Öné egy emeletes ház. Mit kell, szabad és tilos ott csinálni? 
Írjon a füzetébe legalább öt pontból álló – alternatív vagy 
hagyományos – házirendet! 

18. You live in an apartment building. What do you have to do? 
What is allowed and forbidden?  
Write at least five – alternative or traditional – house rules in your 
notebook. 

19. Beszélgessenek a kérdésekről kisebb csoportokban! Az 
érdekesebb információkat írják is le! 

19. Discuss the questions in smaller groups. Write down the 
interesting information. 

20. Ki lakik a szomszédban? 20. Who lives next door? 
a) Az öt leggyakoribb magyar családnév. Kaputelefonokon biztosan 
találkozik velük. 

a) The five most common Hungarian family names. You will surely 
see them on the interphones. 

b) Beszélgessen minél több emberrel a minta alapján! b) Talk to others based on the examples. 
c) Melyek gyakori vezetéknevek az Ön országában? Van jelentésük? c) What are common family names in your coutry? Do they have a 

meaning? 
21. Ki hol lakik?  21. Who lives where?  
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a) Olvassa el, mit mond Angéla, és írja be a szomszédok nevét! a) Read what Angéla says. Then, write the names of the neighbors on 
the lines. 

b) Ki lakik az Ön házában? Írhat és mesélhet egy régebbi otthonáról 
vagy egy fiktív házról is. 

a) Who lives in your house? You can write about an earlier home of 
your or about a fictive house, too. 

22. Milyenek lehetnek a szomszédok? 22. What can neighbors be like? 
a) Tegye többes számba a mellékneveket! (Ismétlés) a) Put the adjectives into the plural. (Review) 
b) Milyenek a szomszédai? Beszélgessenek a minta alapján! b) What are your neighbors like? Talk to each other based on the 

example. 
23. Mit tud a szomszédairól? 23. What do you know about your neighbors? 
Válassza ki az egyik szomszédját, és meséljen róla! Choose one of your neighbors and talk about him/her. 
24. Mi jellemző a vidéki életre? Mi jellemző a nagyvárosi életre? 24. What is typical for life in the country? What is typical for life 

in a big city? 
a) Csoportosítsa a kifejezéseket! Néhány kifejezés mindkét helyre illik. a) Group the expressions. Some expressions belong to both groups. 
b) Előnyök és hátrányok. Alkosson mondatokat! Kezdje őket az Igaz, 
hogy … kifejezéssel! 

b) Advantages and inconveniences. Make sentences. Begin them with 
the expression Igaz, hogy … (It is true / However). 

c) Ön szerint melyik kritériumok fontosak? Beszélgessenek, majd írják 
le a véleményüket! 

c) Which criteria are important to you? Talk to each other and write 
down your opinion. 

25. Két ember, két életforma 25. Two people, two lifestyles 
a) Elza mesél. Olvassa el néhány mondatát! Vajon hol szeret lakni 
Elza: városban vagy falun? 

a) Elza is talking. Read a few sentences of hers. Where do you think 
Elza likes to live: in a city or in the country? 

b) Elza szeret vidéken lakni. Hallgassa meg a hangfelvételt, és írja le 
néhány szóval, miről mit mond! 

b) Elza likes living in the country. Listen to the audio recording and 
write down what she says. 

c) Egészítse ki a szöveget a névmásokkal a megfelelő alakban! 
Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

c) Complete the text with the pronouns in the right form. 

d) Bulcsú nagyvárosban szeret lakni. Hallgassa meg a hangfelvételt, és 
válaszoljon a kérdésekre!  

d) Bulcsú likes living in a big city. Listen to the audio recording and 
answer the questions. 
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e) Egészítse ki a szöveget a melléknevekkel! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

e) Complete the text with the adjectives. You can check your answers 
by listening to the recording.  

26. Összehasonlítás 26. Comparison 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Milyen az Ön országában a vidéki és a nagyvárosi élet? Írjon 
néhány mondatot! Ha van tapasztalata, hasonlítsa össze az országát 
más országokkal! Használja a 24. és a 26. a) feladat mondatait! 

b) What is living in the country and in a city like in your country? 
Write a few sentences. Compare your country with other countries you 
know. Use the sentences from exercises 24 and 26. a). 

27. Rekordok a lakóhelyek világából 27. Records from the world of places 
a) Vajon melyik a helyes válasz? Beszélgessenek kisebb csoportokban! 
Használják a megadott mondatokat! 

a) Which answer, do you think, is the right one? Talk to each other in 
smaller groups. Use the sentences given.  

b) Ellenőrizze válaszait a hangfelvétellel! b) Check your answers by listening to the recording.  
c) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja le, amit még megtudott! c) Listen to the recording again and write down any extra information 

you have understood.  
28. A felsőfok: a leg...bb 28. The superlative: a leg...bb 
a) Figyelje meg! a) Observe 
b) Folytassa a sort! b) Continue the list. 
c) Hasonlítsa össze! Alkosson mondatokat a minta alapján! c) Make comparisons based on the examples. 
29. Rekordok 29. Records 
a) Magyarországi rekordok. Egészítse ki a mondatokat! Térképet a 
könyv belső borítóján talál. 

a) Hungarian records. Complete the sentences. You can find the map of 
Hungary on the inside cover.  

b) Tud hasonló rekordokról az Ön országában? Az interneten is 
gyűjthet információkat. 

b) Do you know about similar records in your country? You can gather 
information on the Internet. 

30. A legkisebb magyar település: Megyer 30. The smallest Hungarian village: Megyer 
a) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! a) Read and listen to the text. 
b) Válaszoljon a kérdésekre! b) Answer the questions. 
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c) Van kedvenc faluja vagy városa? Mutassa be röviden! Az interneten 
is gyűjthet fotókat és információkat. 

c) Do you have a favorite village or town? Present it briefly. You can 
gather pictures and information on the Internet. 

31. Összefoglalás 31. Summary and review 
Válasszon ki egy témát, és írjon róla! Fotókat is mellékelhet. Choose a topic and write about it. You can attach pictures to your 

presentation. 
  

KIEJTÉS: c, cs PRONUNCIATION: c, cs 
  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. Milyen a környék vagy a ház? Milyen a szomszéd? Hallgassa 
meg, és csoportosítsa a mellékneveket!  

3. What is the neighborhood and the house like? What is the 
neighbor like? Listen and group the adjectives. 

4. Írja be az igéket! Majd ismételje el a mondatokat! 4. Write the missing verbs. Then, repeat the sentences. 
5. Játsszanak párbeszédeket a megadott igékkel a minta alapján! 5. Play dialogues with the verbs given based on the example. 
  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 
  

Melléknévképzők: az -i Affixes for adjectives: -i 
1. Milyen?  
Képezzen mellékneveket a minta alapján! Figyelje meg az -i funkcióit! 

1. What is it like?  
Make adjectives based on the example. Observe its functions of the -i. 

2. Egészítse ki a mondatokat logikusan, egy ország vagy egy város 
nevével! 

2. Complete the sentences with the name of a country or city in a 
logical way.  

Melléknévképzők: az -s Affixes for adjectives: -s 
3. Milyen? Képezzen mellékneveket az -s képzővel! 3. What is it like? Make adjectives by using the affix -s.  
4. -i vagy -s? Írja be! Majd alkosson rövidebb mondatot a minta 4. -i or -s? Fill in the blanks. Then, make shorter sentences based on 
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alapján! the example.  
5. Álmaim otthona 5. The home of my dreams 
Egészítse ki a mondatokat a megadott szavakkal! Complete the sentences with the words given. 
Névutók a Hova? kérdésre: mögé, alá Postpositions answering the question Where to? 

(indicating directions): mögé (behind), alá (under) 
6. Egészítse ki a szöveget a megadott névutókkal! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

6. Complete the text with the postpositions given. You can check 
your answers by listening to the audio recording. 

7. Mari átrendezi a lakását. Mit hova tesz? Írja le a hiányzó 
mondatokat! 

7. Mari is changing the placement of her furniture. What does she 
put and where? Write the missing sentences. 

A névutók ragozott alakja: válaszok a Hol? kérdésre Postpositions with personal endings: Answering the 
question Where? (indicating position) 

8. Ki vagyok én? Írja a neveket a mondatok mögé! 8. Who am I? Write the names next to the sentences. 
9. Marci levelet ír 9. Marci is writing a letter 
a) Olvassa el a szöveget! Majd rajzolja meg a képet, vagy helyezze el 
az emberek és tárgyak nevét egy papíron! 

a) Read the text. Then, draw the picture or write the names for the 
persons and objects on a sheet in the right position. 

b) Mit írt Marci? Írja le a szöveg első bekezdését a minta alapján 
harmadik személyben! 

b) What has Marci written? Re-write the first paragraph of the text in 
the third person based on the example. 

Segédigék: kell, szabad, tilos Helping verbs: kell (you must, you have to), szabad (may), 
tilos (is prohibited/forbidden) 

10. Engedély és tiltás. Írjon mondatokat! Kövesse a minták 
szórendjét! 

10. Authorization and prohibition. Write sentences. Follow the word 
order of the examples. 

11. Hol mit kell csinálni? Kösse össze a mondatok elejét és végét 
logikusan! 

11. Where do you have to do what? Find the matching halves. 

12. Szabad, tilos vagy kell? Egészítse ki a mondatokat! Néha több 
megoldás is lehetséges. 

12. Szabad, tilos or kell? Complete the sentences. Sometimes more 
than one answer is possible. 
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A melléknév többes száma (Ismétlés) The plural of the adjective (Review) 
13. Az én kis falum. Írja le, milyen ez a falu! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

13. My little village. Write about this village. You can check your 
answers by listening to the audio recording. 

Összehasonlítás: magas, magasabb, a legmagasabb Comparisons: magas (tall), magasabb (taller), a 
legmagasabb (the tallest one) 

14. Egészítse ki a táblázatot! 14. Complete the table. 
15. Egészítse ki az ellentétpárokat! 15. Write the opposite. 
16. Emese felírja a kívánságait. Alkosson mondatokat a megadott 
melléknevekkel! Használja a szeretnék igét! 

16. Emese is writing down her wishes. Make sentences with the 
adjectives given. Use the verb szeretnék (would like, want). 

17. Hasonlítsa össze! Döntse el, hogy alapfokot vagy középfokot kell 
használni! 

17. Make comparisons. Decide whether you will use the positive or 
the comparative form. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): the most important 
intransitive verbs in the chapter 

18. Vonzatok 18. Dependent endings/Compliments 
a) Párosítsa a főneveket az igékhez! a) Find the matching nouns. 
b) Írja be a kérdőszavakat az a) feladat kifejezései alapján! b) Write the question words based on the expressions in exercise a). 
19. Írja be a hiányzó igét a megfelelő alakban! 19. Fill in the missing verb in the right form. 
Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): the most important 
transitive verbs in the chapter 

20. Alkosson mondatokat! Írja le őket! 20. Make sentences. Write them here. 
21. Egészítse ki a párbeszédet az igék megfelelő alakjával! 
Megoldását a hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

21. Complete the dialogue with the verbs in the right form. You can 
check your answers by listening to the audio recording. 

Szórend: kell, szabad, tilos Word order: kell, szabad, tilos 
22. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat!  22. Listen and repeat the sentences. 
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23. Tilos, szabad vagy kell? Egészítse ki a kérdéseket logikusan! 
Adjon pozitív válaszokat is a minta alapján! 

23. Tilos, szabad or kell? Complete the questions in a logical way. 
Give positive answers based on the examples. 

24. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 24. Listen and repeat the sentences. 
25. Melyik válasz hova illik? 25. Find the matching answer. 
a) Párosítsa! Majd hallgassa meg, és ismételje el a párbeszédeket!  a) Make pairs. Then, listen and repeat the dialogues. 
b) Párosítsa ezeket a mondatokat is! Majd hallgassa meg, és ismételje 
el őket! 

b) Make pairs again. Then, listen and repeat the sentences. 

26. Fókuszban a főnévi igenév. Mikor mit kell csinálni? Melyik ige 
illik a mondatba? 

26. The infinitive is in the focus position. When do you have to do 
what? Find the matching verb. 

27. Szabályok. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott kifejezés van a 
fókuszban. Néha több szórend is lehetséges. 

27. Rules. Make sentences. The underlined expression is in the focus 
position. Sometimes more than one word order is possible. 

28. Mit szabad, nem szabad, tilos és kell csinálni ezeken a 
helyeken? Alkosson mondatokat szabadon! Segítségül megadtunk 
néhány kifejezést. 

28. What is allowed, not allowed, forbidden and mandatory to do 
at these places? Make sentences on your own. Here are some 
expressions to help. 
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3. FEJEZET: SZABADIDŐS PROGRAMOK CHAPTER 3: FREE-TIME ACTIVITIES 

  
TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Szabadidős tevékenységek, hobbik 1. Free-time activities, hobbies  
a) Írja a szavakat a megfelelő rajz alá! a) Write the words under the matching picture. 
b) Válasszon ki három igét, és alkosson velük minél hosszabb 
mondatokat! A mondatrészek válaszolhatnak például a következő 
kérdésekre: 

b) Choose three verbs and make very long sentences with them. Parts 
of the sentences can for example answer the following questions: 

c) Sorolja be az a) feladat igéit! c) Group the verbs from exercise a). 
d) Ragozza az igéket jelen időben! Ahol lehet, használja mindkét 
ragozást! 

d) Conjugate the verbs in the present tense. Use both conjugations 
where possible. 

e) Milyen gyakran végzik ezeket a tevékenységeket? Beszélgessenek, 
és használják az alábbi mondatokat! 

e) How often do you do these activities? Talk to your fellow students. 
Use the sentences below.  

f) Írjon le néhány információt a beszélgetőpartner(ek)ről és magáról! f) Write down some information about your partner(s) and yourself. 
2. Képzők: -ás/-és 2. Affixes: -ás/-és 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Egészítse ki! b) Fill in the blanks. 
c) Alkosson néhány mondatot az -ás/-és képzővel magáról és a 
családjáról vagy a barátairól! 

c) Make a few sentences about yourself and your family or friends by 
using the affix -ás/-és. 

d) Olvassa fel a mondatait a többieknek! Reagáljanak egymás 
mondataira! 

d) Read your sentences to the others. React to one another's sentences. 

3. Mit csinál szabadidejében Dóra? 3. What does Dóra do in her free-time? 
a) Olvassa el a mondatokat! Majd hallgassa meg a hangfelvételt, és írja a) Read the sentences. Then, listen to the audio recording and complete 

the missing words. 
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be a hiányzó szavakat! 
b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt! Mi a kérdés, ha ez a válasz? b) Listen to the audio recording again. What is the question if this is 

the answer?  
c) Készítsen hasonló interjút egy partnerrel vagy egy anyanyelvi 
beszélővel szóban vagy írásban! 

c) Make an interview with a fellow student or a native speaker orally or 
in writing. 

4. Hírességek. Olvassa el a szövegeket! Ismer más hírességeket, akik 
több nyelven olvastak? Az interneten is kereshet 
információkat. 

4. Famous people. Read the texts. Do you know other famous people 
who read in several languages? You can gather information on the 
Internet. 

5. Mit akarnak csinálni ezek az emberek? 5. What do these people want to do? 
a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki a mondatokat! a) Listen to the audio recording and complete the sentences. 
b) Mikor? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja le az időpontokat! b) When? Listen to the recording again and write down the time. 
6. Opció, lehetőség kifejezése: -hat/-het 6. Indicating option, opportunity possibility: -hat/-het 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Közös programok. Alkosson mondatokat a minta alapján! b) Social activities. Make sentences based on the example. 
c) Javasoljon néhány programot a holnapi napra! A partnere reagál. 
Segítségül használják a b) feladat mondatait! 

c) Suggest activities for tomorrow. Your partner reacts. Use the 
sentences from exercise b). 

7. Nincs kedved fotózni? Nincs kedve fotózni? 7. Do you feel like taking pictures? 
a) Adja meg a főnévi igenevet! a) Give the infinitive. 
b) Beszélgessen minél több emberrel a csoportban! b) Talk to as many people in the group as possible. 
8. Nincs kedved színházba menni? 8. Do you feel like going to the movies? 
a) Olvassa el az alábbi csetet két barát között! Figyelje meg a 
rövidítéseket! 

a) Read the chat below. Observe the abbreviations. 

b) Mit mond a két barát telefonon? Hallgassa meg a beszélgetést, és 
alkossa meg Pali mondatait!  

b) What do the two friends say to each other on the telephone? Listen 
to the conversation and write Pali's sentences.  

c) Játsszanak hasonló párbeszédeket más időpontokkal és c) Play similar dialogues with other times and events. 
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programokkal!  
9. Zsófi Önt is meghívja színházba.  9. Zsófi invites you to the theater 
Fogadja el vagy mondja le a meghívást! Használjon néhányat a 
megadott mondatok közül! 

Accept or refuse the invitation. Use some of the sentences given. 

10. Mikor érsz rá? Mikor ér rá? 10. When do you have time? 
a) Olvassa el, és hallgassa meg a párbeszédeket! a) Read and listen to the dialogues. 
b) Igekötők: befejezettség. Figyelje meg az igekötő funkcióját! b) Prefixes: …completion. Observe the function of the prefix.  
11. Igekötővel vagy igekötő nélkül? 11. With or without a prefix? 
a) Egészítse ki a mondatokat! Figyelje meg az a) és b) mondat közti 
különbséget! 

a) Complete the sentences. Observe the difference between sentence a) 
and sentence b). 

b) Játsszanak rövid párbeszédeket az a) feladat igéivel a minta alapján! b) Play short dialogues with the verbs from exercise a) based on the 
example. 

12. Filmek 12. Films 
a) Húzza alá, milyen filmeket szeret! a) Underline the films you like. 
b) Miért szereti vagy nem szereti ezeket a filmeket? Használja a 
megadott kifejezéseket és mondatokat! 

b) Why do you like or do not like these films? Use the expressions and 
sentences given. 

c) Beszélgessen a partnerével a minták alapján! c) Talk to your partner based on the examples. 
13. Filmek 13. Films 
a) Tisztázza a szavak jelentését! a) Clarify the meaning of the words. 
b) Olvassa el az ismertetőket! b) Read the information. 
c) Párosítsa a mondatok elejét és végét! c) Find the matching halves. 
14. Mit nézünk meg a moziban? 14. What shall we watch in the movie theater? 
a) Beszélgessenek a minta alapján, és válasszanak egy filmet! a) Talk based on the example and choose a film. 
b) Nézze meg az interneten egy magyar mozi műsorát! Melyik filmet 
szeretné megnézni? Miért? 

b) Look at the program of a Hungarian movie theater on the Internet. 
Which film would you like to see? Why? 
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15. Mikor megyünk moziba? 15. When shall we go to the movie theater? 
a) Csoportosítsa a kifejezéseket! a) Group the expressions. 
b) Beszéljék meg, mikor mennek moziba! Használják az a) feladat 
mondatait! 

b) Decide when you will go to the movie theater. Use the sentences 
from exercise a). 

16. A pénztárnál 16. At the cash-desk 
a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és válaszoljon a kérdésekre! a) Listen to the audio recording and answer the questions. 
b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és egészítse ki a szöveget! b) Listen to the audio recording again and complete the text. 
c) Válasszanak ki egy filmet, és játsszanak hasonló párbeszédet! c) Choose another film and act out similar dialogues. 
17. Ön következik 17. It is your turn 
Beszélgessenek a kérdések alapján! A filmek és filmfesztiválok 
plakátját megmutathatják az interneten. 

Discuss the questions. You can show the posters of the movies and 
film festivals on the Internet. 

18. Kiejtés és mondatintonáció: mondatok igekötős és igekötő 
nélküli igékkel 

18. Pronunciation and intonation: Sentences with and without a 
prefix 

Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Listen and repeat the sentences. 
19. Milyen zenét szeretsz? Milyen zenét szeret? 19. What kind of music do you like? 
a) Olvassa el a műfajok nevét! a) Read the names for the different kinds of music. 
b) Beszélgessen minél több emberrel! b) Talk to more than one person. 
c) Írja le az információkat magáról és a beszélgetőpartner(ek)ről! c) Write down the information about yourself and your partner(s). 
20. Hangszerek és zenészek 20. Instruments and musicians 
Nézze meg a fotókat, és írja a szavakat a megfelelő helyre! Look at the pictures and write the words to the right place. 
21. Milyen hangszeren játszol? Milyen hangszeren játszik? 21. What instrument do you play? 
a) Egészítse ki a mondatokat! a) Complete the sentences. 
b) Játszol valamilyen hangszeren? Játszik valamilyen hangszeren? 
Beszélgessenek a minta alapján! 

b) Do you play an instrument? Talk to each other based on the 
example. 

22. Zeneszerzők, együttesek, fesztiválok 22. Composers, music groups, festivals 
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a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! a) Discuss the questions in smaller groups. 
b) Mutasson be a csoportjának egy dalt vagy zeneművet az országából! 
Azt is mondja el, miért szereti! 

b) Present a song or a piece of music from your country to your group. 
Tell them why you like it. 

23. Magyarországi zenei fesztiválok 23. Music festivals in Hungary 
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! a) Discuss the questions in smaller groups. 
b) Olvassa el a Sziget Fesztivál ismertetőjét! b) Read the information about Sziget Fesztivál. 
c) Keressen szinonim mondatokat a szövegben! c) Look for synonyms in the text. 
d) Alkosson hasonló szövegeket az alábbi fesztiválokról a megadott 
információk segítségével! 

d) Write similar texts about the festivals below with the help of the 
information given. 

24. Ön következik 24. It is your turn 
Milyen fesztiválok vannak az Ön országában? Mutasson be egyet 
szóban és írásban! Használja a 23. feladat szókincsét! 

What festivals are there in your country? Present one of them orally 
and in writing. Use the vocabulary in exercise 23.  

25. Sportágak 25. Sports 
a) Írja a megfelelő helyre a sportágak nevét! a) Right the names for sports to the right place. 
b) Melyik sportágakban sikeresek a magyarok? Melyik sportágakban 
sikeres az Ön országa? Tudja-e, melyik sportágban sikeres a többiek 
országa? 

b) In which sports are Hungarians successful? In which sports are 
sportsmen of your country successful? Do you know in which sports 
the sportsmen of the countries of your fellow students are successful? 

26. Sportolók és sportágak 26. Sportsmen and sports 
a) Egészítse ki a táblázatot! a) Complete the table. 
b) Beszélgessenek, és válaszoljanak a kérdésekre!  b) Discuss the questions.  
27. Múzeumok és kiállítások Budapesten 27. Museums and exhibitions in Budapest 
a) Vajon melyik múzeumhoz tartoznak a szavak? A b) feladat fotói 
segítenek. 

a) Which museum could that be? The pictures in exercise b) can help. 

b) Olvassa el, és hallgassa meg a szövegeket! b) Read and listen to the texts. 
c) Igaz vagy hamis? Jelölje meg! c) True or false? Mark the right answer. 
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28. Téged melyik múzeum érdekel a legjobban? Önt melyik 
múzeum érdekli a legjobban? 

28. Which museum do you find the most interesting?  

a) Beszélgessenek a minta alapján! Válasszanak egy múzeumot, ahova 
elmennek! 

a) Talk based on the example. Choose one museum that both of you 
want to visit. 

b) Kit mi érdekel? Beszélgessen minél több emberrel, és írja le, amit 
megtudott! 

b) Who is interested in what? Talk to as many people as possible and 
write down the information you hear. 

c) Beszéljenek meg egy időpontot, amikor elmennek az egyik 
múzeumba! Ehhez használhatják a 15. feladat mondatait. 

c) Agree upon a time when you will visit one of the museums. Use the 
sentences from exercise 15.  

29. Engedélykérés a múzeumban 29. Asking for permission at a museum 
a) A -hat/-het képzővel engedélyt is kérhetünk. Figyelje meg! a) You can ask for permission by using the affix -hat/-het. Observe. 
b) Kérjen engedélyt a múzeumban egyes és többes számban! b) Ask for permission in the singular and in the plural. 
30. Válassza ki az egyik múzeumot, és keressen további 
információkat az interneten! 

30. Look for more information about one of the museums on the 
Internet.  

31. Mutasson be egy múzeumot a saját országából! 31. Present a museum from your country. 
32. Összefoglalás. Portré 32. Summary and review. Portrait 
Készítsen interjút egy választott személlyel! Ha van magyar ismerőse 
vagy családtagja, beszélgessen vele! Az interjút le is írhatja, és fel is 
veheti. 

Make an interview with a person of your choice. If you have 
Hungarian friends or family members, you can talk to them. You can 
write down the interview or record it. 

  
KIEJTÉS: r PRONUNCIATION: r 

  
1. Hallgassa meg, és ismételje el! Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! Listen and repeat the words. 
3. Ki mit csinál? Hallgassa meg, és egészítse ki a mondatokat! Majd 
ismételje el őket! 

Who is doing what? Listen and complete the sentences. Then, repeat 
them. 
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4. Párbeszédek. Egészítse ki a válaszokat! Majd ismételje el a 
mondatokat! 

Dialogues. Complete the answers. Then, repeat the sentences. 

5. Filmek Films 
a) Hallgassa meg, és írja le a mellékneveket! a) Listen and write down the adjectives. 
b) Játsszanak párbeszédeket a megadott szavakkal és az a) feladat 
mellékneveivel! 

b) Play dialogues by using the words given and the adjectives in 
exercise a). 

  
NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 

  
Gyakoriság, rendszeresség kifejezése: naponta, hetente Indicating regularity, frequency: naponta (daily/once a 

day), hetente (weekly/once a week) 
1. Alkosson szinonim szerkezeteket! 1. Make synonym structures. 
2. Milyen gyakran? Egészítse ki! 2. How often? Complete. 
3. Anna szokásai. Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki a 
mondatokat! 

3. Anna's habits. Listen to the audio recording and complete the 
sentences. 

Főnévképzők: -ás/-és Affixes for nouns: -ás/-és 
4. Szóképzés 4. Forming new words 
a) Képezzen főneveket az -ás/-és képzővel! a) Make new words by using the affix -ás/-és. 
b) Képezzen igéket! Adja meg a vonzatot is! b) Make verbs. Give the dependent noun. 
5. Mi a hobbid? Mi a hobbija? Megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti.  

5. What is your hobby? You can check your answers by listening to 
the audio recording. 

6. Tilos! Alkosson mondatokat a minták alapján! 6. It is forbidden! Make sentences based on the examples. 
Képzők: -hat/-het Affixes: -hat/-het 
7. Ragozza az igéket! Figyelem! Nem mindegyik igének van két 
ragozása! 

7. Conjugate the verbs. Attention: not all verbs have two 
conjugations. 

8. Laci engedélyt kér. Mit mond? Mit válaszol az édesanyja? 8. Laci is asking for permission. What is he saying? What is his 
mother answering? 
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9. Két elégedetlen kamasz. Mit mondanak? Egészítse ki! Ellenőrizze 
megoldásait a hangfelvétellel! 

9. Two unhappy teenagers. What are they saying? Complete their 
sentences. Check your answers by listening to the audio recording. 

A főnévi igenév (Ismétlés) The infinitive (Review) 
10. Képezzen főnévi igenevet! 10. Make infinitives. 
11. Egészítse ki a mondatokat! A szavak helyes sorrendben vannak. 11. Complete the sentences. The words are in the right order. 
Igeragozás: -lak/-lek (Ismétlés) Conjugation: -lak/-lek (Review) 
12. Egészítse ki a párbeszédeket! A zárójeles alakok opcionálisak. 
Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

12. Complete the dialogues. The words in brackets are optional. You 
can check your answers by listening to the audio recording. 

Igekötők: befejezettség Prefixes: Completion of an action 
13. Egészítse ki logikusan a mondatokat! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

13. Complete the sentences in a logical way. You can check your 
answers by listening to the audio recording. 

14. Meg- vagy el-? Egészítse ki! 14. Meg- or el-? Complete. 
15. Párosítsa a mondatokat a kontextus alapján! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

15. Find matching sentences based on the context. You can check 
your answers by listening to the audio recording. 

16. Mit csinál Dénes? Alkosson mondatokat a képekről a minták 
alapján! Használja a megadott igéket! Ügyeljen a szórendre! Az 
igekötős mondatot kezdje az igével! 

16. What is Dénes doing? Make sentences about the pictures based on  
the example. Use the verbs given and pay attention to the word order. 
If the verb has a prefix, begin the sentence with the prefix. 

Előre- és visszautalás: azért, ezért Forward reference and backward reference: azért, ezért 
17. Kapcsolja össze a mondatokat! Ezekben a mondatokban az 
ezért/azért fókuszpozícióban van. Az ige (vagy a tagadószó + ige) az 
ezért/azért mögött áll. 

17. Connect the sentences. In these sentences ezért/azért is placed in 
the focus position. The verb (or the verb + negative word) are placed 
after ezért/azért. 

A személyes névmás alakjai: belőlük, bennük, rajtuk, 
róluk 

Forms of the personal pronoun: belőlük (out of them), 
bennük (in them), rajtuk (on them), róluk (about them) 

18. Írja be a névmások megfelelő alakját! Majd tanulja meg az 
igéket vonzatukkal együtt! 

18. Write the correct form of the pronouns. Learn the verbs together 
with the dependent noun ending. 

Főnévképzők: -ó/-ő Affixes for nouns: -ó/-ő 
19. Kihez szól a felhívás? Egészítse ki a mondatokat logikusan! 19. At whom is the announcement directed? Complete the sentences 
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in a logical way. 
20. Foglalkozások tárgyas szerkezetekből. Alkosson 
foglalkozásneveket! 

20. Professions made out of expressions with a direct object. Make 
names for professions. 

A többes szám: -k (Ismétlés) The plural: -k (Review) 
21. Filmekről. Tegye többes számba! Ügyeljen a rendhagyó alakokra! 21. About films. Make it plural. Pay attention to the irregular forms. 
Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with a dependent noun: the most important 
intransitive verbs in the chapter 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
transitive verbs in the chapter 

22. Alkosson szókapcsolatokat! Néha több megoldás is lehetséges. 22. Make expressions. Sometimes more than one answer is possible. 
Szórend: igekötős mondatok (Ismétlés) Word order: Sentences with prefix (Review) 
Az ige van a fókuszban: az igekötő nem válik el The verb is in the focus: The prefix is not separated 
23. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 23. Listen and repeat the sentences below. 
24. Mit csinálsz ma? Írja be az igéket logikusan! Ügyeljen a ragozás 
típusára! 

24. What are you doing today? Write the verbs to their logical place. 
Pay attention to the type of conjugation. 

Más mondatrész van a fókuszban: az igekötő elválik Another part of the sentence is in the focus: The prefix is 
separated 

25. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 25. Listen and repeat the sentences below. 
26. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott szó vagy kifejezés 
fókuszpozícióban van. Néha több megoldás is lehetséges. 

26. Make sentences. The underlined word or expression is placed in 
the focus position. Sometimes more than one answer is possible. 

27. Tessék? Mit mondasz? Kérdezzen, majd adjon rövidebb és 
hosszabb választ a minta alapján! 

27. Excuse-me? What did you say? Make questions and give shorter 
and longer answers based on the example. 
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4. FEJEZET: HÉTVÉGÉK ÉS HÉTKÖZNAPOK CHAPTER 4: WEEKENDS AND WEEKDAYS 
  

TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Milyen volt a hétvégéd? Milyen volt a hétvégéje? 1. How was your weekend? 
a) Mi pozitív, mi negatív? Csoportosítsa a szavakat és kifejezéseket! a) What is positive and what is negative? Group the words and 

expressions. 
b) Olvassa el a lehetséges válaszok listáját! b) Read the list of possible answers. 
c) Milyen volt a hétvégéje? Írjon legalább öt mondatot! c) How was your weekend? Write at least five sentences. 
d) Beszélgessen legalább két emberrel a minta alapján! Használja a b) 
és a c) feladat mondatait! 

d) Talk to at least two people based on the example. Use the sentences 
from the exercises a) and c). 

2. A múlt idő: egyes szám első személy (Ismétlés) 2. Past tense: first person singular (Review) 
a) Tanulmányozza az első kötetből már ismerős táblázatot! a) Study the table known from volume 1. 
b) Írja le az egyes szám első személyű, múlt idejű alakokat! b) Write down the first person singular. 
3. Tibor hétvégén a Bükkben kirándult 3. Tibor was hiking in the Bükk mountains at the weekend 
a) Nézze meg az interneten, hol van a Bükk hegység! Kereshet fotókat 
is. 

a) Find Bükk mountains on the Internet. You can also look for pictures. 

b) Tibor neve -t betűvel kezdődik. Minden, amit csinált, -t-t kap múlt 
időben. Írja az igéket a rajzok alá! 

b) Tibor's name begins with a -t. Everything he did receives a -t in the 
past tense. Write the verbs under the drawings. 

c) Mesélje el a rajzok segítségével, mit csinált tegnap Tibor! Használja 
a megadott szavakat! 

c) With the help of the drawings, tell about Tibor's day. Use the words 
given. 

4. Tibor és Lea beszélget 4. Tibor and Lea are chatting 
a) Tibor Leával, a barátnőjével szkájpol. Mit mesél neki? Hallgassa 
meg a hangfelvételt! Jelölje meg, hogy igaz vagy hamis az állítás! 

a) Tibor is talking to his girlfriend, Lea via Skype. What is he telling 
her? Listen to the audio recording. Mark if the statement is true or 
false. 

b) Mit mond Tibor? Írja be az igéket a megfelelő alakban! A feladatot 
a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel 
ellenőrizheti. 

b) What is Tibor saying? Write the verbs in the right form. You can do 
the exercise by listening to the audio recording or you can check your 
answers with the recording. 
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5. Múlt idejű igeragozás: egyes szám 5. Conjugations in the past tense: Singular 
a) Figyelje meg az egyes szám második személy (te) igeragjait Lea 
mondataiban!  

a) Observe the endings for the second person singular in Lea's 
questions.  

b) Alkosson kérdéseket a megadott igékkel! Majd válaszoljon is a 
kérdésekre! A szavak helyes sorrendben vannak. 

b) Make questions with the verbs given. Then, answer the questions. 
The words are in the right order. 

c) Figyelje meg az egyes számú határozatlan és a határozott ragozást! c) Observe the indefinite and definite conjugations singular. 
d) Írjon néhány mondatot Tibor napjáról harmadik személyben! d) Write a few sentences about Tibor's day in the third person. 
6. Látnivalók a Bükkben 6. Things to see on the Bükk 
a) A Bükk egy hegység Magyarországon. Mit gondol, milyen helyeket 
lehet egy hegységben találni? Húzza alá! 

a) Bükk is a Hungarian mountain. What kind of places, do you think, 
can you find on a mountain? Underline them. 

b) Párosítsa a képeket és a mondatokat! a) Find the matching picture. 
c) Önök szeretnének a Bükkben kirándulni? Beszélgessenek a minta 
alapján! 

b) Would you like to go hiking on Bükk? Talk based on the example. 

7. Ön következik 7. It is your turn 
Mutasson be röviden egy nemzeti parkot vagy más természeti értéket 
az országából! Keressen információkat és fotókat az interneten! 

Present a national park or another important natural reserve in your 
country. Look for information on the Internet. 

8. Eltévedt kiránduló  8. Hiker lost (in the woods) 
a) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak jelentését! a) Key words. Clarify the meaning of the words. 
b) Vajon miről szól a szöveg? A gyakori szavak nagyobbak a 
szófelhőben. 

b) What could the text be about? The more frequent words are written 
with larger letters. 

c) Olvassa el, és hallgassa meg a hírt! c) Read and listen to the news. 
9. Riport a magas sarkú csizmás lánnyal 9. Interview with the girls with high-heeled boots 
a) Vajon mit válaszol a lány a riporter kérdéseire? Használja az 
információkat a szövegből!  

a) What could the girl's answers be? Use the information from the text.   

b) Hallgasson meg egy lehetséges megoldást! A szöveget a 
Függelékben találja. 

b) Listen to a possible solution. You can find the transcription in the 
Annex. 

c) Alakítsa át a kérdéseket tegezővé! c) Make the questions informal. 
10. Mi nem illik a sorba? Húzza át! 10. Which word is the odd one out? Underline it. 



MagyarOK	  A2+	  Az	  instrukciók	  fordítása	  /	  Translation	  of	  the	  instructions	  
	  

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

32	  

11. Ön következik. Meséljen a tapasztalatairól! 11. It is your turn. Tell about your experience. 
12. A repülőtéren 12. At the airport 
Beszélgessenek kisebb csoportokban! Talk to each other in smaller groups. 
13. Ágota-Marietta hétvégén érkezett haza a Fülöp-szigetekről 13. Ágota-Marietta arrived form the Philippines last weekend  
a) Olvassa el a történet rövid vázlatát, és alkosson feltételezéseket! a) Read the outline of the story and make hypotheses.  
b) Hallgassa meg a hangfelvételt, és írja le, mi volt a valódi probléma! a) Listen to the audio recording and write down the real problem. 
14. Mit csinált Ágota-Marietta a reptéren? 14. What did Ágota-Marietta do at the airport? 
a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg! a) Listen to the audio recording and mark the answers. 
b) Egészítse ki a szöveget múlt idejű igékkel! Ellenőrizze megoldásait 
a hangfelvétellel! 

b) Complete the text with verbs in the past tense. Check your answers 
with the audio recording. 

c) Laci melyik mondatai ironikusak/humorosak? Húzza alá! c) Which of Laci's sentences are ironic/funny? Underline them. 
15. Figyelje meg a mondatokat a szövegben! Majd használja őket új 
minidialógusokban! Egy mondat nem szerepel a szövegben. 

15. Observe the use of these sentences in the text. Then, use them in 
new mini-dialogues. One sentence is not in the text. 

16. Ágota-Marietta nevében -t és -tt is van. Minden, amit csinált, -t 
és egy személyben -ott/-ett/-ött toldalékot kap. Figyelje meg! 

16. There are both -t and -tt in Ágota-Marietta's name. Everything 
she did receives the ending -t and, in one person, -ott/-ett/-ött. Observe.  

17. Újságcikk: Egy egér miatt 12 órát késett a repülőgép 17. Newspaper article: The plane was late because of a mouse 
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Key expressions. Clarify their meaning. 
b) Ezt írta az esetről az újság. Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! b) This was written in the newspaper about the event. Read and listen 

to the text. 
c) Milyen egyéb információkat talál a szövegben Ágota-Marietta 
elbeszéléséhez képest? 

c) What supplementary information can you find in the text compared 
with Ágota-Marietta's story? 

18. Ön következik 18. It is your turn 
a) Utazott már olyan járművel, amelyik késett? Meséljen és írjon egy 
élményéről a kérdések alapján! 

a) Have you ever travelled by a vehicle that was late? Tell about your 
experience orally and in writing based on the questions. 

b) Beszélgessenek a kérdésekről! b) Discuss the questions. 
19. Ottó aktívan töltötte a hétvégét 19. Ottó was active over his weekend 
a) Mit mesél Ottó hétfőn a kollégáinak? Hallgassa meg a hangfelvételt! 
Válogassa ki Ottó mondatait, és írja is le őket! 

a) What is Ottó telling his colleagues on Monday? Listen to the audio 
recording. Mark Ottó's sentences. Write them down. 

b) Ottó nevében -tt van. Minden, amit csinált, -ott/-ett/-ött toldalékot b) Ottó has -tt in his name. Everything he did receives the ending -ott/-
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kap. Igaz vagy hamis? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és jelölje 
meg! 

ett/-ött. True or false? Listen to the audio recording and mark the right 
answer. 

c) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és javítsa ki a hamis állításokat! 
Használja a nem…, hanem… szerkezetet! 

c) Listen to the recording again and correct the false sentences. Use the 
structure nem … hanem … (not … but …). 

20. A múlt idő: -tt (-ott/-ett/-ött) 20. The past tense: -tt (-ott/-ett/-ött) 
Figyelje meg a ragozást! Observe the conjugation. 
21. Ottó hétvégéje 21. Ottó's weekend 
a) Egészítse ki a szöveget! Megoldásait a 19. feladat hangfelvételével 
is ellenőrizheti. 

a) Complete the text. You can check your answers by listening to the 
audio recording in exercise 19. 

b) Mit mesél Ottó lánya a hétvégéről? Használja az információkat a 
szövegből! 

b) What is Ottó's daughter saying? Use the information from the text.  

22. A tihanyi apátság 22. Tihany Abbey 
a) Kulcsszavak. Tisztázza a jelentésüket! a) Key words. Clarify their meaning. 
b) Olvassa el, és hallgassa meg a szövegeket! b) Read and listen to the texts. 
c) Nézze meg Tihany honlapját! Keressen további információkat a 
városról! 

c) Look at the website of Tihany. Look for more information about the 
town. 

d) Meséljen és írjon röviden valamilyen fontos épületről az Ön 
országában! Képeket is kereshet róla az interneten. 

d) Tell and write about an important building in your country. You can 
look for pictures one the Internet. 

23. Te is futottál hétvégén? Ön is futott hétvégén? 23. Did you also run at the weekend? 
a) Alkosson kérdéseket tegezve és önözve! Figyelje meg a pozitív és 
negatív válaszokat! 

a) Make informal and formal questions. Observe the positive and 
negative answers.  

b) Használja a megadott mondatkezdeteket más múlt idejű 
kérdésekben és válaszokban!  

b) Use the sentences beginnings given in other questions and answers 
in the past tense. 

24. Ivett otthon töltötte a hétvégét 24. Ivett spent her weekend at home 
a) Ivett igéi mind rendhagyók. Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! 
Melyik ige múlt ideje ez? Írja a vonalra! 

a) The text about Ivett contains irregular verbs only. Read and listen to 
the text. Which verb in the past tense is that? Write the verb on the 
line. 

a) Határozatlan vagy határozott ragozású az ige? Miért? b) Is the conjugation definite or indefinite? Why? 
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c) Most figyelje meg az igekötős és igekötő nélküli igéket! Mi a 
funkciója az igekötőnek a mondatban? Irányt jelez 
vagy befejezettséget? 

c) Observe the use of verbs with and without prefix. What is the 
function of the prefix in the sentence? Does it indicate direction or 
completion of an action?   

25. A múlt idő: rendhagyó igék 25. The past tense: Irregular verbs 
a) Figyelje meg a ragozást! a) Observe the conjugation. 
b) Beszélgessenek, és gyűjtsenek minél több információt a csoport 
tagjaitól! 

b) Talk to each other and collect information from the members of 
your group. 

26. A praktikus ment/elment és volt 26. The practical ment/elment and volt 
a) A ment/elment igét szinte minden igével használhatjuk. Figyelje 
meg az igekötős és az igekötő nélküli ige használatát és a szórendet! 

a) You can use the verbs ment/elment with almost any verb. Observe 
the use of the verb with ans without prefix. Pay attention to the word 
order. 

b) A volt igét is használhatjuk szinte minden igével. A szórend attól 
függ, mi van a fókuszban. Figyelje meg! 

b) You can also use the verb volt with almost any verb. The word order 
depends on the word in focus position. Observe. 

27. Csináltál valamit hétvégén? Csinált valamit hétvégén? 27. Did you do anything over the weekend? 
a) Válasszanak néhány időpontot, és beszélgessenek a minta alapján! a) Choose a few dates and talk to each other based on the example. 
b) Milyen tervei vannak erre a hétre vagy a hétvégére? Legalább öt 
mondatot írjon! Használja a megyek/elmegyek igéket! 

b) Do you have plans for this week or for the weekend? Write at least 
five sentences. Use the verbs megyek/elmegyek. 

28. Rekordok – rendhagyó igékkel 28. Records - with irregular verbs 
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Key expressions. Clarify their meaning. 
b) Olvassa el a szövegeket! Majd tippelje meg a hiányzó 
mennyiségeket! Ellenőrizze feltevéseit a hangfelvétellel! 

b) Read the texts. Guess the missing quantities. Check your 
assumptions by listening to the audio recording. 

c) Olvassa el, és hallgassa meg még egyszer a szövegeket! Jelölje meg 
a mondatokban a fókuszt! Miért ez a szó áll fókuszpozícióban? 

c) Read and listen to the texts again. Mark the focus in each sentence. 
Why is that word placed in the focus position? 

d) Meséljék el egymásnak a szövegek tartalmát! d) Tell each other the information from the texts. 
29. Kiejtés és intonáció: a -t és a -tt kiejtése 29. Pronunciation and intonation: -t and -tt 
Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Listen and repeat the sentences. 
30. Mi történt Önökkel a múlt héten? 30. What happened to you last week? 
a) Beszélgessenek a minta alapján! Használjanak minden igetípust! 
Segítségül megadtunk néhány igét. 

a) Talk to each other based on the example. Use all types of verbs. A 
few verbs are listed to help you. 
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b) Figyelje meg! Így idézhetjük valaki más szavait: b) Observe. This is how you can quote somebody else's words: 
c) Alkosson idézett kérdéseket a minta alapján! c) Make reported questions based on the example. 
d) Mesélje el és írja le, amit az a) feladatban megtudott!  d) Tell and write the information you have found out in exercise a). 
31. Összefoglalás: Milyen napod volt? Milyen hétvégéd volt? 31. Summary and review: How was your day? How was your 

weekend? 
Írja le blogbejegyzés formájában, mit csinált tegnap vagy hétvégén! A 
szöveget fotókkal is illusztrálhatja. Használja a megadott kérdéseket, 
vagy meséljen önállóan! 

Write a blog entry about your day or weekend. You can illustrate your 
text with pictures. Use the questions given or write freely.   

  
KIEJTÉS: t PRONUNCIATION: t 

  
1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. Egészítse ki a mondatokat! Majd ismételje el őket! 3. Complete the sentences. Then, repeat them. 
4. Mit csinált tegnap Évi? Egészítse ki! Majd ismételje el a 
mondatokat! 

4. What did Évi do yesterday? Complete the sentences. Then, repeat 
them. 

5. Játsszanak párbeszédeket! Használják a megadott kifejezéseket! 5. Play dialogues. Use the expressions given. 
  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 
  
A múlt idő The past tense 
1. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 1. Complete the table. Pay attention to the type of conjugation. 
2. Otílitától mindenki csak kérdez. Írjon kérdéseket és válaszokat a 
minta alapján! Ügyeljen az igekötő helyére! 

2. Everybody is asking Otília questions. Write questions and 
answers. Pay attention to the position of the prefix. 

3. Határozatlan vagy határozott ragozás? Írja be az igéket! 3. Indefinite or definite conjugation? Write the verbs. 
4. Melinda kirándult 4. Melinda has been hiking 
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a) Olvassa el a szöveget, és húzza alá az igéket! Melyik ige jelen idejű, 
és melyik múlt idejű? A szöveget meg is hallgathatja. 

a) Read the text and underline the verbs. Which verbs are in the present 
tense and in the past tense? You can also listen to the text. 

b) Mit kérdez, ha Melinda ezt válaszolja? Írjon tegező és önöző 
kérdéseket! 

b) What is the question if this is Melinda's answer? Write informal and 
formal questions. 

5. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 5. Complete the table. Pay attention to the type of conjugation. 
6. -t vagy -ott/-ett/-ött? Írja be! Ügyeljen a ragozás típusára! 6. -t or -ott/-ett/-ött? Fll in the blanks. Pay attention to the type of 

conjugation. 
7. Mi történt először? Mi történt utána? Alkosson mondatokat! A 
szavak helyes sorrendben vannak. 

7. What happened first? What happened next? Make sentences. 
The words are in the right order. 

8. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 8. Complete the table. Pay attention to the type of conjugation. 
9. Vilmos Skóciában pihen. Tegye a szöveget múlt időbe! 
Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

9. Vilmos is spending his vacation in Scotland. Put the text in the 
past tense. You can check your answers by listening to the audio 
recording. 

10. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 10. Complete the table. Pay attention to the type of conjugation. 
11. Határozott vagy határozatlan a ragozás? Egészítse ki a 
párbeszédeket! Ügyeljen az igekötő helyére! 

10. Definite or indefinite conjugation. Complete the dialogues. Pay 
attention to the position of the prefix. 

12. Éva beteg 12. Éva is sick 
a) Olvassa el a mondatokat, és húzza alá az igéket! a) Read the sentences and underline the verbs. 
b) Tegye a mondatokat múlt időbe! Megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti. 

b) Put the sentences in the past tense. You can check your answers by 
listening to the audio recording. 

c) Írjon múlt idejű kérdéseket és válaszokat a minta alapján! Használja 
a megadott kifejezéseket! 

c) Write questions and answers in the past tense based on the example. 
Use the expressions given. 

13. Határozatlan ragozás egyes számban. Csoportosítsa az igéket! 13. Indefinite and definite conjugation singular. Group the verbs. 
14. Alkosson mondatokat a minta alapján! Ügyeljen a ragozásra és 
az ige típusára! 

14. Make sentences based on the example. Pay attention to the type 
of conjugation and the type of the verb. 

15. Melyik mondat jelen idejű, és melyik múlt idejű? Melyik lehet 
mind a kettő? 

15. Which sentences are in the present tense and in the past tense? 
Which can be both? 

16. Üzenetek. Hallgassa meg az üzeneteket, és írja be a hiányzó 
igéket!  

16. Messages. Listen to the messages and write the missing verbs. 
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Idézett (indirekt) kérdések  Reported questions  
Eldöntendő (igen-nem) kérdések  Yes-no questions  
Kiegészítendő (kérdőszós) kérdések  Wh- questions  
17. Mit kérdezett Adél? Alakítsa át a mondatokat a minták alapján! 17. What did Adél ask? Transform the sentences by following the 

example. 
Válaszok és más idézett mondatok  Answers and other reported sentences  
18. Rövid beszélgetések. Párosítsa a kérdéseket és a válaszokat! 18. Short conversations. Find the matching answer to the questions. 
Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
intransitive verbs of the chapter 

19. Kérdések és válaszok 19. Questions and answers 
a) Írja a szavakat a mondatba! Néha több megoldás is lehetséges. a) Write the words in the sentence. Sometimes more than one answer is 

correct. 
b) Írja be a kérdőszavakat az a) feladat kifejezései alapján! b) Write the question words based on the expressions in exercise a). 
Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
transitive verbs in the chapter 

20. Mit? Mi a legvalószínűbb válasz? Megoldásait a hangfelvétellel 
is ellenőrizheti. 

20. What? What is the most likely answer? You can check your 
answers by listening to the audio recording. 

21. Nosztalgia. Mit mond Donát Diánának? Egészítse ki a mondatokat 
a minta alapján! 

21. Nostalgia. What is Donát saying to Diána? Complete the sentences 
based on the example. 

Szórend:  
vonzatos igék semleges (narratív) mondatokban 1. 

Word order: Verbs with dependent ending(s) in neutral 
(narrative) sentences 1 

Igekötő nélküli ige és egy vonzat: a vonzat előtt nincs 
névelő 

Verb without prefix and one dependent noun: No article 
in front of the dependent noun 

22. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 22. Listen and repeat the sentences below. 
23. Ez történt a múlt héten. Egészítse ki a vonzatot logikusan! 23. This happened last week. Complete the sentence with the 
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matching word. 
24. Ki mikor mit csinált? Írja be az ige múlt idejű alakját! 24. Who did what and when? Write the past tense of the verbs. 
25. Ki mit csinál? Alkosson mondatokat! Ügyeljen a toldalékolásra! 25. Who is doing what? Make sentences. Pay attention to the endings. 

Igekötő nélküli ige és egy vonzat: a vonzat előtt 
vannévelő 

Verb without prefix and one dependent noun: Article in 
front of the dependent noun 

26. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat!  26. Listen and repeat the sentences below. 
27. Alkosson párbeszédeket a minta alapján! Tegye az igéket múlt 
időbe! Ügyeljen a ragozásra! 

27. Make dialogues based on the example. Put the verbs in the past 
tense. Pay attention to the type of conjugation. 

28. Bővítse a mondatokat a megadott szavakkal! Alkosson semleges 
mondatokat! 

28. Expand the sentences with the words given. Make neutral 
sentences. 

Gyakorlás vegyesen Practising all sentence types 
29. Alkosson semleges mondatokat a megadott szavakból! Gyakran 
több szórend is lehetséges. 

29. Make neutral sentences by using the words given. Often more 
than one word order is possible. 

30. Vasárnapi program 30. Sunday program 
a) Egészítse ki a mondatokat logikusan! Majd húzza alá a 
vonzato(ka)t! Figyelje meg a helyüket! 

a) Complete the sentences with the matching verb. Then, underline the 
dependent noun(s). Observe their position. 

b) Melyik vonzat lehetne máshol is? Alkosson újabb mondatokat! b) Which dependent noun could be placed somewhere else? Make new 
sentences. 

 
 

5. FEJEZET: TANULNI JÓ! CHAPTER 5: LEARNING IS FUN 
  

TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Középiskolai tantárgyak 1. School subjects at high school 
a) Írja a tantárgyak nevét a megfelelő helyre! Figyelem! Egy 
tantárgyhoz nincs illusztráció. 

a) Write the names for the subjects under the right picture. One subject 
does not have a drawing. 
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b) Melyik órán mit csináltunk a középiskolában? Egészítse ki a 
mondatokat az a) feladat szavaival! Ellenőrizze megoldásait a 
hangfelvétellel! 

b) What did we do in these classes at high school? Complete the 
sentences with the words from exercise a). Check your answers with 
the audio recording. 

c) Van/volt más tantárgy Önöknél a középiskolában, ami nincs a 
listán? 

c) Is/Was there any other subject at high school that is missing from 
the list? 

2. Mi volt a kedvenc tantárgyad? Mi volt a kedvenc tantárgya? 2. What was your favorite subject? 
a) Beszélgessen minél több emberrel! a) Talk to as many people as possible. 
b) Olvassa el, miért lehet szeretni vagy nem szeretni egy tantárgyat? b) Read the list on why can you like or not like a school subject. 

c) Indokolják az a) feladatban mondott véleményüket a fenti 
mondatokkal! 

c) Explain your opinion in exercise a) by using some of the sentences 
above. 

d) Írjon le néhány információt! d) Write down some information. 
3. Érdemjegyek 3. Marks and grades 
a) Érdemjegyek Magyarországon. Olvassa el a szöveget! a) Marks and grades in Hungary. Read the text. 
b) Melyik a legjobb és a legrosszabb jegy az Ön országában? 
Beszélgessenek, és írjanak néhány mondatot! 

b) Which is the best and the worst mark in your country? Talk to each 
other and write a few sentences. 

4. Henriett bemutatja a kedvenc középiskolai tanárát 4. Henriett presents her favorite high school teacher 
a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és válaszoljon a kérdésekre! a) Listen to the recording and answer the questions. 
b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és egészítse ki a hiányzó 
információkat! Ügyeljen a toldalékokra! 

b) Listen to the recording again and complete the information. Pay 
attention to the endings. 

5. Milyen tanárai voltak? 5. What were your teachers like? 
a) Így adhatunk valakiről pozitív és negatív jellemzést egyszerre. 
Figyelje meg! 

a) This is how you can give a positive and negative description about 
someone. Observe. 

b) Jellemezze egy (volt) tanárát! Használja az a) feladat szerkezeteit, és 
az 1. fejezet 26–28. oldalának feladatait! 

b) Present one of your (ex-)teachers. You can use the sentences in 
exercise a) and the exercises on pages 24-26 of Chapter 1. 
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6. Két magyar gimnazista Franciaországban 6. Two Hungarian high school students in France 
a) Ki mondja: Aurél vagy Vanda? Olvassa el a mondatokat! Majd 
hallgassa meg a hangfelvételt, és írja a nevet a vonalra! 

a) Who is saying this: Aurél or Vanda? Read the sentences. Then, 
listen to the audio recording and write the names on the lines. 

b) Melyik iskola ez: a magyar vagy a francia? Hallgassa meg újra a 
hangfelvételt, és írja le! 

b) Which school is this: the Hungarian or the French one? Listen to the 
audio recording again and mark the answers. 

c) Írja be az igéket helyes alakban! A feladatot a hangfelvétellel is 
megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

c) Write the verb in the correct form. You can do the exercise by 
listening to the audio recording or check your answers with the  

7. Írja le vagy mondja el, mit mesél Amália Vandáról és Aurélról! 
Használja a megadott mondatkezdeteket! 

7. What would Amália say about Vanda and Aurél? Write or tell 
her thoughts. Use the sentences given. 

8. A módhatározó: -an/-en vagy -l/-ul/-ül 8. Adverbs of manner:-an/-en or -l/-ul/-ül 
a) Figyelje meg a módhatározó képzését! a) Observe how to form adverbs. 
b) Józsi mesél. Írja be a módhatározókat! Ellenőrizze megoldásait a 
hangfelvétellel!  

b) Józsi is telling about himself. Write the adverbs. Check your 
answers by listening to the audio recording. 

9. Középiskola vagy egyetem? Csoportosítsa a szavakat! Néhány szó 
mindkét helyre illik. 

9. High school or university? Group the words. Some words belong 
to both groups. 

10. Az érettségitől a diplomáig 10. From high school graduation to a university degree 
a) Melyik ige illik a főnévhez? Párosítsa! a) Find the matching verb. Make pairs. 
b) Ez történik az egyetemen. Írja be az igéket a megfelelő helyre! A 
feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a 
hangfelvétellel ellenőrizheti. 

b) This happens at the university. Write the verbs to the right place. 
You can do the exercise by listening to the audio recording or check 
your answers with the recording. 

c) Mesélje el a szöveg tartalmát múlt időben, mintha Ön is egy magyar 
egyetemre járt volna! 

c) Summarize the text in the past tense as if you had studied at a 
Hungarian university. 

11. Ön következik 11. It is your turn 
Az érettségitől a diplomáig. Mutassa be a saját országa egyetemi 
rendszerét a kérdések alapján! 

From high school graduation to university diploma. Present the 
university system of your country based on the questions. 
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12. Fontosabb egyetemi és főiskolai karok 12. Major faculties at universities and technical universities  
Válaszoljon a kérdésekre! Két kar neve két helyre is illik. Answer the questions. You have to use the name of two faculties twice. 
13. Egyetemi élet 13. Life at the university 
a) Kulcsszavak. Tisztázza a jelentésüket! a) Key words. Clarify their meaning. 
b) Egy internetes fórumon három egyetemista mesél az életéről. 
Olvassa el, és hallgassa meg a szövegeket! 

b) Three university students are telling about their lives on an Internet 
platform. Read and listen to the texts. 

c) Kire igaz? Írja a nevet a vonalra! c) Find the matching person. Write the name on the line.  
d) Válaszoljon a kérdésekre a minta alapján! d) Answer the questions based on the example. 
14. Ön következik 14. It is your turn 
Milyen egyetemi tapasztalatai vannak? Beszélgessenek kisebb 
csoportokban! Használják a 13. feladat mondatait és az alábbi 
mondatokat! 

Do you have any university experience? Talk to each other in smaller 
groups. Use the sentences from exercise 13 and the sentences below. 

15. Az igekötő: befejezettség múlt időben 15. Prefixes: Completion of an action in the past 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Válaszoljon a kérdésekre a minta alapján! Ellenőrizze megoldásait a 
hangfelvétellel! 

b) Answer the questions based on the example. Check your answers 
with the audio recording. 

c) Játsszák el a párbeszédeket! A kérdést olvashatják, de a választ 
mondják fejből! 

c) Act out the dialogues. You can read the questions but answer them 
by memory. 

16. Vizsgaidőszak 16. Exam period 
Mi jut eszébe a vizsgaidőszakról? Készítsen asszociációs hálót! What is your association with exam periods? Make a mind map. 
17. Rebeka felhívja Tamást 17. Rebeka is calling Tamás 
a) Igaz vagy hamis? Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg! a) True or false? Listen to the audio recording and mark the right 

answer. 
b) Ki mondja? Tamás vagy Rebeka? Írja a nevet a vonalra! b) Who is saying that? Tamás or Rebeka? Write the names on the line. 
c) Hallgassa meg még egyszer a beszélgetést, és olvassa el a teljes c) Listen to the conversation again and read the entire text. 
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szöveget! 
18. Kérdések és válaszok 18.Questions and answers 
a) Mi illik össze? Megoldásait a 17. feladat hangfelvételével is 
ellenőrizheti. 

a) Find the matching answers. You can check your answers with the 
audio recording in exercise 17. 

b) Tanulmányozzák az a) feladat minidialógusait! Majd játsszák el őket 
párban! Először használják a könyvet, utána játsszák el őket fejből! 

b) Observe the mini-dialogues in exercise a). Act them out in pairs. 
You can use the book the first time round. Then, work by memory.   

c) Találjon ki újabb szituációkat az alábbi mondatokhoz! c) Use the sentences below in new situations. 
19. Kiejtés és mondatintonáció: vonzatos igék. Hallgassa meg, és 
ismételje el a mondatokat! Ha a vonzat az ige előtt áll, vonzat és ige 
gyakran egy szónak hallatszik.  

19. Pronunciation and sentence intonation: verbs with 
compliment/dependent noun 
Listen and repeat the sentences. If the compliment is placed in front of 
the noun, compliment and verb sound like one single word. 

20. Az első egyetemek 20. The first universities 
a) A világ legrégebbi, ma is működő egyetemei. Ismeri őket? a) The oldest universities of the world. Do you know them? 
b) Az első magyar egyetemek. Olvassa el az információkat! Ismeri 
valamelyik magyar egyetemet? Ha igen, meséljen róla! Használja az a) 
feladat mondatait! 

b) The first Hungarian universities. Read the information. Do you 
know any of these Hungarian universities? Tell about it. Use the 
sentences in exercise a). 

21. Ön következik 21. It is your turn 
a) Melyik volt az első egyetem az Ön kontinensén / országában / 
városában? Az interneten is gyűjthet információkat. 

a) Which was the first university on your continent/in your country/in 
your city? You can gather information on the Internet. 

b) Mutasson be röviden egy egyetemet az országából! Segítségül 
használhatja az alábbi mondatokat. 

b) Give a brief presentation of a university in your country. You can 
use the sentences below. 

22. Szótanulás 22. Learning words 
a) Hogyan tanulja a magyar szavakat? Húzza alá, ami igaz Önre! a) How do you learn Hungarian words? Underline what is true for you. 
b) Beszélgessenek kisebb csoportokban a mondatok segítségével b) Talk in smaller groups. Use the sentences given. 
c) Beszéljék meg ezeket a kérdéseket is! c) Discuss the following questions. 
23. Az alvás rendet tesz a fejben 23. Sleep reorganizes thoughts  
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a) Ön szerint igaz vagy hamis az állítás? Jelölje meg! Majd hasonlítsák 
össze a válaszaikat kisebb csoportokban! 

a) What do you think: Is the statement true or false? Mark your 
answers. Compare your answers with others in smaller groups. 

b) Ellenőrizze a feltételezéseit! Olvassa el, és hallgassa meg a 
szöveget! 

b) Check your hypotheses. Read and listen to the text. 

c) Válaszoljon a kérdésekre! c) Answer the questions. 
24. Foglalja össze a cikk tartalmát a megadott kifejezések 
segítségével! 

24. Summarize the article by using the expressions given. 

25. Összefoglalás: külföldi tapasztalatok és nyelvtanulás 25. Summary and review: Experience abroad, learning languages 
a) Ön egy internetes fórumon a következő bejegyzést olvassa: a) You read the following entry on an Internet platform: 
b) Válaszoljon Flórának a kérdések alapján! Használjon néhányat a 
megadott mondatokból! 

b) Answer Flóra based on the questions. Use some of the sentences 
given. 

  
KIEJTÉS: h PRONUNCIATION: h 

  
1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. Hol hiányzik a h? Hallgassa meg, és egészítse ki a mondatokat! 
Majd ismételje el őket! 

3. Where is an h missing? Listen and complete the sentences. Then, 
repeat them. 

4. Hallgassa meg a párbeszédet, és írja be a hiányzó szavakat! 
Majd ismételje el a mondatokat!  

4. Listen to the dialogue and write the missing words. Then, repeat 
the sentences. 

5. Diktálás 5. Dictation 
a) Írja le a kérdéseket! Majd ismételje el őket! a) Write down the questions. 
b) Játsszanak párbeszédeket az a) feladat kérdéseivel! Kezdjék a 
választ a Hát… szóval! 

b) Play dialogues by using the questions in exercise a). Begin your 
answer with Hát… (Well) 
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NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 
  
Múlt idő: a segédigék múlt ideje Past tense: Past tense of helping verbs 
Ragozható segédigék Helping verbs that can be conjugated 
1. Határozott vagy határozatlan ragozás? Írja be az igét a megfelelő 
alakban! 

1. Definite or indefinite conjugation? Write the verb in the right 
form. 

2. Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen a ragozás típusára! 2. Complete the sentences. Pay attention to the type of conjugation. 
3. Akartam, tudtam vagy szerettem? Írja be! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

3. Akartam, tudtam or szerettem? Fill in the blanks. You can check 
your answers by listening to the audio recording. 

Nem ragozható segédigék Helping verbs that cannot be conjugated 
4. A gimnáziumban 3. At high school 
a) Péter liberális iskolába járt, Pál pedig szigorú iskolába. Szabad volt, 
kellett vagy nem volt szabad? Egészítse ki a mondatokat a minta 
alapján! 

a) Peter went to a liberal school, and Paul went to a strict school. 
Szabad volt, kellett or nem volt szabad? Complete the sentences based 
on the example. 

b) Hilda néni mesél. Lehetett vagy kellett? Írja be! b) Aunt Hilda is talking. Lehetett or kellett? Fill in the blanks. 
A számnév: egyedül, ketten, hárman Numerals: egyedül (alone), ketten (two people, the two of 

us/you/them), hárman (three people, the three of 
us/you/them) 

5. Statisztika. Válaszoljon a kérdésekre! 5. Statistics. Answer the questions. 
6. Körülbelül hányan? Válaszoljon többféleképpen! A teljes diagram 
120 diákot jelent. 

6. Approximately how many people? Answer the questions in 
different ways. The entire diagram represents 120 students. 

7. Válaszoljon a kérdésekre szabadon! 7. Answer the questions on your own. 
Múlt idő: többes szám (Gyakorlás) Past tense: Plural (Practice) 
8. Írja be a hiányzó alakokat! Segítséget a 4. fejezet 60-68. oldalán 
talál. 

8. Fill in the missing forms. You can find help on pages 60-68 in 
Chapter 4. 
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9. Írja be a hiányzó alakokat a hangfelvétel alapján! 9. Fill in the missing forms by listening to the audio recording. 
10. Alkosson párbeszédeket a minta alapján! Ügyeljen a ragozás 
típusára! A szavak helyes sorrendben vannak.  

10. Make dialogues based on the example. Pay attention to the type 
of conjugation. The words are in the right order. 

11. Alakítsa át a mondatokat! 11. Transform the sentences. 
12. Mit kérdezhet, aki hiányzott a magyaróráról? Írja be! A 
határozott tárgy gyakran igekötős igét kíván. 

12. What can someone ask who has been absent from the 
Hungarian class? Fill in the blanks. Sentences with a definite object 
often require a verb with prefix.  

A módhatározó: lassan, nehezen, jól, rosszul Adverbs of mode: lassan (slowly), nehezen (with 
difficulty), jól (well), rosszul (badly) 

13. Válaszoljon a kérdésekre! 13. Answer the questions. 
14. Ha fáradt vagyok… Egészítse ki a mondatokat! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

14. When I am tired… Complete the sentences. You can check your 
answers by listening to the audio recording. 

15. A jó tanuló és a rossz tanuló. Hogyan dolgozik Béci az 
iskolában? Írjon mondatokat! Használja a megadott mellékneveket! 

15. The good student and the bad student. How is Béci doing at 
school? Write sentences. Use the adjectives given. 

Ellentétre utaló kötőszók: mégis, mégsem Conjunctions indicating opposites: mégis (despite of that), 
mégsem (nevertheless) 

16. Kösse össze a mondatok elejét és végét! 16. Find the matching sentence halves. 
17. Mégis vagy mégsem? Egészítse ki! Ellenőrizze megoldásait a 
hangfelvétellel! 

14. Mégis or mégsem? Fill in the blanks. Check your answers by 
listening to the audio recording. 

Igekötők: befejezettség múlt idejű mondatokban Prefixes: Completion of an action in past tense sentences 
18. Még mindig …? Egészítse ki a mondatokat a minta alapján! 
Ügyeljen a ragozás típusára! Megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti. 

18. Are you still …? Complete the sentences based on the example. 
Pay attention to the type of conjugation. You can check your answers 
by listening to the audio recording. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
intransitive verbs of the chapter 
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19. Vonzatos igék 19. Verbs with dependent endings 
a) Melyik főnevek illenek az igéhez? Írja be! a) Which nouns match the verb? Fill in the blanks. 
b) Egészítse ki ezeket a mondatokat is! Néha több megoldás is 
lehetséges. 

b) Complete these sentences also. Sometime more than one answer is 
possible.  

20. Nehéz napon. Írja be a hiányzó toldalékokat! Ügyeljen az 
ékezetekre! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy 
megoldásait a hangfelvétellel ellenőrizheti.  

20. On a hard day. Write the missing endings. Watch the accents. 
You can do the exercise by listening to the audio recording or you can 
check your answers with the recording. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
transitive verbs of the chapter 

21. Mit csinált Olga tegnap otthon és az irodában? Tegye a 
kifejezéseket múlt időbe, és csoportosítsa őket! Néhány mondat 
mindkét helyre illik. 

21. What did Olga do at home and at the office yesterday? Put the 
expressions in the past tense and group them. Some sentences match 
both groups. 

22. Egészítse ki a tárgyragot és a másik vonzatot! Ügyeljen az 
ékezetekre! 

22. Complete the -t of the direct object and the other ending. Pay 
attention to the accents. 

Szórend:  
vonzatos igék semleges (narratív) mondatokban 2. 

Word order: Verbs with dependent ending(s) in neutral 
(narrative) sentences 2 

Igekötő nélküli ige és két vonzat: csak az egyik vonzat 
előtt van névelő 

Verbs without prefix and two dependent nouns: only one 
of the dependent nouns has an article 

23. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 23. Listen and repeat the sentences below. 
24. Mit csináltál tegnap? Írja be a megfelelő főnevet! 24. What did you do yesterday? Write the matching noun. 
Igekötő nélküli ige és két vonzat: mindkét vonzat előtt 
van névelő 

Verbs without prefix and two dependent nouns: both 
dependent nouns have an article 

25. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat!  25. Listen and repeat the sentences below. 
26. Mit csinál …? Alkosson mondatokat a 25. feladat mintái alapján! 26. What is … doing? Make sentences based on the examples in 
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exercise 25. 
 
 

6. FEJEZET: AHOL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTJÜK CHAPTER 6: WHERE WE SPEND MOST OF OUR TIME  
  

TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Állásinterjú 1. Job interview 
Mi jut eszébe a szóról? Beszélgessenek, és gyűjtsenek szavakat és 
kifejezéseket! 

What is your association with this word? Talk to each other and collect 
words and expressions. 

2. Álláshirdetés 2. Job advertisement 
a) Olvassa el az álláshirdetést! a) Read the job advertisement. 
b) Milyen embert keres a cég? Jelölje meg azokat az információkat, 
amelyeket a hirdetés szövegében megtalál! 

b) What kind of person is the company looking for? Mark the 
information you can find in the text. 

c) Figyelje meg a vonatkozó névmás használatát! c) Observe the use of the relative pronoun. 
3. Vass Kornélia jelentkezik a munkára 3. Vass Kornélia is applying for the job 
a) Olvassa el Kornélia életrajzát! a) Read Kornélia's CV. 
b) Alkosson mondatokat Kornéliáról! b) Make sentences about Kornélia. 
4. Mit mondanak Kornéliáról a cégnél? Alkosson vonatkozói 
mellékmondatokat! 

4. What do people say about Kornélia at the company? Make 
relative sentences. 

5. Mit kérdezhetnek Kornéliától az állásinterjún? 5. What questions can Kornélia expect at the job interview? 
a) Alkosson kérdéseket! Kezdje őket a kérdőszóval! Az ige a kérdőszó 
után áll. 

a) Make questions. Begin them with the question word. The verb is 
placed after the question word. 

b) Mit gondol, mit válaszol Kornélia a fenti kérdésekre? 
Beszélgessenek, és írják le a gondolataikat! 

b) What do you think Kornélia answers to the questions above? Talk to 
each other and take notes. 

6. Az állásinterjún 6. At the job interview 
a) Hallgassa meg az állásinterjút! Melyik két kérdést nem hallja az 5. 
a) feladat kérdései közül?  

a) Listen to the job interview. Which question do you not hear from the 
questions in exercise 5. a)?  
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b) Mire vonatkozik a válasz? Néhány kifejezés több helyre is illik. b) What is the answer referring to? Some expressions belong to more 
than one place. 

c) Milyen információkat hall még? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, 
és írja le! 

c) What other information can you hear? Listen to the audio recording 
again and take notes. 

d) Egészítse ki a szöveget a hiányzó szavakkal és kifejezésekkel! A 
feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a 
hangfelvétellel ellenőrizheti. 

d) Complete the text with the missing words and expressions. You can 
do the exercise by listening to the audio recording or check your 
answers with the recording. 

e) Figyelje meg az alábbi szavak és kifejezések használatát a 
szövegben! Majd használja őket új kontextusban! 

e) Observe the use of the following words and expressions in the text. 
Then, use them in a new context. 

7. Melyik ige illik a kifejezésbe? Írja le! Adja meg a múlt időt is a 
megfelelő ragozásban! 

7. Find the matching verb. Then, write the past tense in the right 
form. 

8. Mit kérdeztek Kornéliától? 8. What questions did Kornélia receive? 
a) Válaszoljon Kornélia nevében! a) Answer the questions on Kornélia's behalf. 
b) Figyelje meg a kérdések igeidejét! b) Observe the tense of the questions. 
9. Nézze meg újra Kornélia életrajzát és a cég elvárásait a 2. 
feladatban! Ön szerint megkapja-e Kornélia az állást? 
Beszélgessenek, és írják le a véleményüket! 

9. Look at Kornélia's CV and the expectations of the company in 
exercise 2. Do you think Kornélia will receive the job? Talk to each 
other and write down your opinion. 

10. Ön következik 10. It is your turn 
a) Írja meg saját, táblázatos életrajzát vagy egy fiktív életrajzot! a) Write your own CV or an imaginary CV. 
b) Cseréljék ki egymás között az életrajzot, és tegyenek fel kérdéseket 
egymásnak az 5. a) és a 6. d) feladat segítségével! 

b) Exchange your CV with a partner and ask questions with the help of 
exercises 5. a) and 6. d). 

11. Kiejtés és mondatintonáció: összetett mondatok. Hallgassa meg, 
és ismételje el a mondatokat! 

11. Pronunciation and sentence intonation: Compound sentences. 
Listen and repeat the sentences. 

12. Milyen emberrel dolgozik együtt szívesen? 12. What kind of people do you like working with? 
a) Ön milyen emberrel dolgozik együtt szívesen? Készítsen fontossági 
listát! 

a) What kind of people do you like working with? Rank the qualities 
according to their importance. 

b) Hasonlítsa össze a listáját a beszélgetőpartnerével! b) Compare your ranking with your partner. 
c) Egy brit magazin négyszáz embert kérdezett meg arról, kivel c) A British magazine asked 400 people about what kind of people 
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dolgozik együtt szívesen. Hallgassa meg a hangfelvételt, és húzza alá 
az a) feladatban a hallott kifejezéseket! 

they like to work with. Listen to the audio recording and underline the 
expressions you hear from exercise a). 

d) Írja be a főneveket a megfelelő helyre! A feladatot a hangfelvétellel 
is megoldhatja vagy ellenőrizheti. 

d) Write the nouns to the right place. You can do the exercise by 
listening to the audio recording or check your answers with the 
recording. 

e) Foglalja össze a fontos kritériumokat a kifejezések segítségével! e) Summarize the most important criteria by using the expressions 
given. 

13. Béla kollégái 13. Béla's colleagues 
a) Olvassa el a mondatokat! Majd hallgassa meg, mit mesél Béla a 
kedvenc kollégájáról, Feriről! Tegye sorrendbe a mondatokat! 

a) Read the sentences. Then listen to what Béla says about his favorite 
colleague, Feri. Put the sentences in the right order. 

b) Vajon mit mond Béla egy másik kollégájáról, Anettről? Próbálja 
megalkotni a szöveget a megadott kifejezések alapján! 

b) What do you think Béla tells about Anett, his other colleague? Try 
to construct the text based on the expressions given. 

c) Egészítse ki a hiányzó kifejezéseket! A feladatot a hangfelvétellel is 
megoldhatja vagy ellenőrizheti. 

c) Complete the text with the missing expressions. You can do the 
exercise by listening to the audio recording or check your answers with 
the recording. 

14. Ön következik 14. It is your turn. 
a) Ha már dolgozik: Milyen tulajdonságokra van szükség a 
munkájában? 
Ha még tanul: Milyen tulajdonságokra van szüksége egy diáknak? 
Készítsen listát! Indokolja az állításait! Használja a 12–13. feladat 
kifejezéseit! 

a) If you work: What qualities do you need at work? 
If you study: What qualities do students need?  
Make a list. Justify your opinion. Use the expressions in exercises 12 
and 13. 

b) Milyen kollégái/diáktársai vannak? Van inspiráló 
kollégája/diáktársa? Meséljen róla! 

b) What are your colleagues/fellow students like? Do you have an 
inspiring colleague or fellow student? Tell about him/her. 

15. Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a megadott 
mondatokat! 

15. Talk to each other in smaller groups. Use the sentences given. 

16. Halló! Halló! 16. Hello! Hello! 
a) Szinonim mondatok. Melyik mondatok jelentik ugyanazt? Kösse 
össze! 

a) Synonym sentences. Which sentences mean the same thing? 
Connect them. 
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b) Hallgasson meg három telefonbeszélgetést! Melyik cím melyik 
szituációhoz illik? 

b) Listen to three telephone conversations. Which title fits the 
situation? 

c) Írjon hasonló tegező és önöző párbeszédet! Ehhez tanulmányozza a 
szófelhőt, és használjon minél többet a kifejezések közül! 

c) Write similar informal and formal dialogues. Study the word cloud 
and use as many of the expressions there as possible. 

17. A feltételes mód: udvarias kérdések és kérések 17. The conditional mode: Polite questions and requests 
a) Hogyan mondhatjuk udvariasabban? Figyelje meg! a) How can we say this in a more polite way? Observe. 
b) Figyelje meg a feltételes mód jelét és az igeragokat! b) Observe the ending of the conditional and the verb endings. 
c) Kérjen szívességet a minták alapján tegezve és önözve! c) Make informal and formal polite requests. 
d) Játsszanak párbeszédeket tegezve és önözve! Használják a c) feladat 
mondatait és az alábbi mintákat! 

d) Act out informal and formal dialogues. Use the sentences from 
exercise c) and the examples below. 

18. Kérjen szívességet! Használja a rajzokat és a megadott igéket! 18. Make requests. Use the drawings and the verbs given. 
19. Te és Ön  19. Informal and formal you 
a) Kit tegezünk, és kit magázunk (= önözünk)? Olvassa el, és hallgassa 
meg a szöveget! 

a) When do we use the informal and formal forms? Read and listen to 
the text. 

b) Az Ön országában is így van? b) Is it the same in your country? 
20. Foglalkozások 20. Professions 
Mi a foglalkozása ezeknek az embereknek? Írja a vonalra! What is the profession of these people? Write it on the line. 
21. Ki hol dolgozik? Mit csinál? 21. Which person works where? What do they do? 
a) Írjon mondatokat a minta alapján! Adja meg a helyet és a 
tevékenységet! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

a) Write sentences based on the example. Give the place and the 
activity. You can check your answers by listening to the audio 
recording. 

b) Melyik foglalkozás miért fontos? Beszélgessenek, és alkossanak 
mondatokat! 

b) Why are these professions important? Tak to each other and make 
sentences. 

22. Előnyök és hátrányok 22. Advantages and disadvantages 
a) Milyen előnye és hátránya lehet a foglalkozásoknak? Egészítse ki az 
ellentétpárokat! 

a) What advantages and disadvantages can jobs have? Write the 
opposites. 

b) Alkosson mondatokat a minta alapján! Használja a -hat/-het képzőt! b) Make sentences based on the example. Use the affix -hat/-het. 
23. Beszélgessenek a foglalkozásokról! Ehhez használhatják a 21. 
feladat mondatait az alábbi minta szerint. 

23. Talk about the professions. You can use the sentences in exercise 
21 as in the example.  
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24. Vajon ki beszél? 24. Who is talking? 
a) Három ember mesél a munkája előnyeiről és hátrányairól. Vajon mi 
a foglalkozásuk?  

a) Three people are talking about the advantages and disadvantages of 
their jobs. What could their profession be?  

b) Írja be az igéket a helyes alakban! A feladatot a hangfelvétellel is 
megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

b) Write the verbs in the right forms. You can do the exercise by 
listening to the audio recording or check your answers with the 
recording. 

c) Írjon hasonló szöveget a saját munkájáról! c) Write a similar text about your job. 
25. Gondolatok a jövő munkahelyéről 25. Thoughts about the workplace of the future 
a) A szakértők szerint ilyen lesz a jövő munkahelye. Ön szerint pozitív 
vagy negatív a változás? Írja a táblázatba! 

a) This is what the workplace of the future will look like according to 
the specialists. What is positive and what is negative? Mark your 
opinion in the table. 

b) Beszéljék meg a véleményüket! Ehhez használják a megadott 
kifejezéseket! 

b) Discuss your opinion. Use the expressions below. 

26. Milyen lesz a jövő munkahelye? 26. What will the workplace of the future be like? 
Hallgassa meg, és olvassa el a szöveget! Listen and read the text. 
27. Jövőbeli események kifejezése 27. Talking about future events  
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Olvassa el újra a szöveget, és húzza alá a jövőről szóló mondatokat! b) Read the text again and underline the sentences about the future.  
c) Még több tendencia. Tegye a mondatokat jövő időbe a minták 
alapján! A fog a főnévi igenév előtt áll. A majd az ige után áll. 

c) More trends. Make sentences in the future tense based on the 
example. The verb fog is placed in front of the infinitive. Majd is 
placed after the infinitive. 

28. Összefoglalás: Elégedett vagy a munkáddal? 28. Summary and review: Are you satisfied with your job? 
Egy internetes fórumon az alábbi kérdést olvassa: Elégedett vagy a 
munkáddal? Reagáljon a kérdésre! Válaszában írjon az alábbi 
pontokról is! 

On an Internet platform you read the following question: Are you 
satisfied with your job? Answer the question. Write about the 
following points. 

  
KIEJTÉS: ny PRONUNCIATION: ny 
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1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. Melléknév és főnév. Egészítse ki a kifejezéseket! Majd ismételje el 
őket! 

3. Adjectives and nouns. Complete the expressions. Then, repeat 
them. 

4. Diktálás. Írja le a kérdéseket! Majd ismételje el őket! 4. Dictation. Write the questions. Then, repeat them. 
5. Előny vagy hátrány? Játsszanak párbeszédeket a minta alapján! 5. Advantage or disadvantage? Act out dialogues based on the 

example. 
  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 
  
A vonatkozó névmás: aki, akit, akivel The relative pronoun: aki (who), akit (whom), akivel (with 

whom) 
1. Milyen emberrel szeret együtt dolgozni? Fejezze be a 
mondatokat! 

1. What kind of people do you like working with? Finish the 
sentences. 

2. Milyen emberekkel szeret időt tölteni? Írja be a ragokat, ahol 
szükséges! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

2. What kind of people do you like to spend time with? Complete 
the endings where necessary. You can check your answers by listening 
to the audio recording. 

Közvetlen kérdések és idézett kérdések Direct questions and reported questions 
3. Kérdések iskoláról, munkahelyről 3. Questions about school and workplace 
a) Alkosson közvetlen és idézett kérdéseket a minta alapján! a) Make direct and indirect questions based on the example. 
b) Mit kérdeztek Anitától? Melyik kérdésre válaszol a mondat? 
Alakítsa át az a) feladat kérdéseit a minta alapján, és írja őket a 
megfelelő helyre! 

b) What did they ask from Anita? Which question is answered by the 
sentence? Transform the question in exercise a) based on the example. 
Then, match them with the right answer. 

Előreutalás és visszautalás: az, ez Foreword reference and backward reference: az, ez  
4. Írja be a mondatokba a névmás megfelelő alakját! 4. Complete the sentences with the correct form of the pronoun. 
5. Alkosson bevezető mondatokat a megadott igékkel! Ügyeljen a 5. Make introductory sentences with the verbs given. Pay attention 
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névszóragokra! to the noun endings. 
6. Ezt vagy azt? Egészítse ki a szöveget! 6. Ezt or azt? Complete the text. 
A feltételes mód: jelen idejű igeragozás The conditional mode: Present tense conjugation 
7. Ragozza az igéket! Ügyeljen a ragozás típusára! 7. Conjugate the verbs. Pay attention to the type of the conjugation. 
8. Ragozza az igéket! Ügyeljen a ragozás típusára! 8. Conjugate the verbs. Pay attention to the type of the conjugation. 
A feltételes mód funkciói Functions of the conditional mode 
9. Kérjen szívességet! Egészítse ki a mondatokat logikusan! Majd 
alkosson önöző kérdéseket! Néha több megoldás is lehetséges. 

9. Ask polite questions. Complete the sentences in a logical way. 
Then, make formal questions. Sometimes more than one answer is 
possible. 

10. Mit szeretne Kornélia? Alkosson mondatokat a minták alapján! A 
szeretnék a főnévi igenév előtt áll. 

10. What would Kornélia like? Make sentences based on the 
example. Szeretne is placed in front of the infinitive. 

11. Sajnos nem tudok segíteni. Egészítse ki a mondatokat a minta 
alapján! 

11. Sorry but I cannot help. Complete the sentences based on the 
example. 

Az elválasztás szabályai Rules for hyphenation 
12. Válassza el a szavakat! 12. Separate the words. 
A jövő idő The future tense 
13. Tegye a mondatokat jövő időbe! A fog a főnévi igenév előtt áll. 
Néha több megoldás is lehetséges.  

13. Put the sentences in the future tense. Fog is placed in front of the 
infinitive. Sometimes more than one answer is possible. 

13. Emese azon gondolkozik, mi mindent fog jövőre másképp 
csinálni. Mit mond? Alkosson mondatokat! A szavakat helyes 
sorrendben adtuk meg. Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

13. Emese is thinking about what she will do differently next year. 
What is she saying? Make sentences. The words are in the right order. 
You can check your answers by listening to the audio recording. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
intransitive verbs of the chapter 

15. Melyik szavak illenek az igéhez? Írja be! 15. Find the matching words. Fill in the blanks. 
16. Mariann mesél. Írja be a hiányzó ragokat a 15. feladat alapján! A 16. Mariann is telling a story. Complete the endings based on 
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feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

exercise 15. You can do the exercise by listening to the audio recording 
or you can check your answers with the recording. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending: The most important 
transitive verbs of the chapter 

17. Egészítse ki a mondatokat a hiányzó tárggyal! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

17. Complete the sentences with the direct object. You can check 
your answers by listening to the audio recording. 

18. Írja be a hiányzó igét! A 17. feladat szövege segít. 18. Fill in the missing verbs. The text in exercise 17 helps. 
Szórend: fókuszos mondatok igekötő nélkül Word order: Sentences with focus without prefix 
19. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 19. Listen and repeat the sentences. 
20. Alkosson a semleges (narratív) mondatokból fókuszos 
mondatokat! Kérdezzen, majd válaszoljon a minta alapján! 

20. Make sentences with emphasis/focus out of neutral sentences. 
Ask questions and answer them based on the example. 

21. Foglalkozások. Válaszoljon a kérdésekre! Az első mondat narratív, 
a másodikban van fókusz. Ügyeljen a szórendre és a ragozás típusára! 

21. Professions. Answer the questions. The first sentence is narrative, 
and the second has a focus. Pay attention to the word order and the 
type of conjugation. 

22. Hallgassa meg, és ismételje el a tagadó mondatokat! 22. Listen and repeat the sentences. 
23. Jakab mindent rosszul tud. Javítsa ki a hibás információkat 
kétféleképpen, a minta alapján! 

23. Jakab does not have the right information. Correct the false 
information in two different ways based on the example. 

24. Alkosson kérdéseket! A kérdőszó fókuszpozícióban van. Majd 
adjon tagadó válaszokat a megadott szerkezetekkel a minta alapján! 

24. Make questions. The question word takes the focus position. Then 
give negative answers with the expressions given based on the 
examples. 
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7. FEJEZET: KÖZEL ÉS TÁVOL CHAPTER 7: NEAR AND FAR AWAY 

  
TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Szállodai tapasztalatok 1. Experience at hotels 
Beszélgessen minél több partnerrel! Talk to several partners. 
2. Ilyen lehet a szálloda 2. What a hotel can be like 
a) Egészítse ki az ellentétpárokat! a) Write the opposites. 
b) Mire van feltétlenül szüksége egy szállodában? Mire nincs? Mi 
fontos Önnek? Beszélgessenek kisebb csoportokban! 

b) What do you absolutely need at a hotel? What don't you need? What 
is important to you? Talk to each other in smaller groups. 

3. Két balatoni szálloda 3. Two hotels at Lake Balaton 
a) Olvassa el egy szálloda rövid ismertetőjét! a) Read some information about a hotel. 
b) Hallgassa meg, hogyan mutatja be a recepciós a szállodát! Egészítse 
ki a hiányzó szavakat és kifejezéseket! 

b) Listen to how the receptionist presents the hotel. Complete the 
missing words and expressions. 

c) Tetszik Önnek ez a szálloda? Miért (nem)? c) Do you like this hotel? Why (not)? 
d) Olvassa el egy másik szálloda rövid ismertetőjét! Alkosson 
mondatokat szóban a szállodáról! Használja a b) feladat szövegét! 

d) Read some information about another hotel. Make sentences about 
the hotel orally. Use the text in exercise b). 

e) Egészítse ki a szöveget az ismertető alapján! Ügyeljen a 
toldalékokra! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

e) Complete the text based on the information. Watch the endings. You 
can check your answers by listening to the audio recording. 

4. Szállodákról beszélgetünk 4. Talking about hotels 
a) Alkossanak kérdéseket és válaszokat a szállodákról a megadott 
kifejezésekkel! Az ige a kérdőszó után áll. 

a) Make questions and answers about the hotels based on the 
expressions given. The verb is placed after the question word. 

b) Keressen Balaton-parti szállodákat az interneten! Válasszon ki 
egyet, és mutassa be! Használja a 3. feladat mondatait. 

b) Look for hotels at Lake Balaton on the Internet. Choose one and 
present it. Use the sentences in exercise 3 b). 

c) Gondoljon az utolsó szállodai élményére! Meséljen és írjon a 
szállodáról! Meg is mutathatja az interneten. 

c) Think about your last stay at a hotel. Tell and write about the hotel. 
You can also show it on the Internet.  
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5. A vonatkozó névmás: amelyik, ahol, ahova, ahonnan 5. Relative pronouns: amelyik (which, that), ahol (where), ahova 
(where to), ahonnan (where from)  

a) Melyik szállodában foglalunk szobát? Figyelje meg! a) In which hotel do we reserve a room? Observe. 
b) Egészítse ki a mondatokat a megfelelő névmással! b) Complete the sentences with the missing pronoun. 
c) Ön melyik szállodában foglalna szállást? Melyikben nem foglalna 
szállást? Miért? 

c) In which hotel would you like to reserve a room? In which one 
would you not like to reserve a room? Why? 

6. A szállodában 6. At the hotel 
a) Hallgassa meg a párbeszédet, és egészítse ki az információkat! a) Listen to the dialogue and write the information. 
b) Olvassa el, és hallgassa meg újra a párbeszédet! Írja be a 
kifejezéseket! 

b) Read and listen to the dialogue again. Fill in the missing 
expressions. 

c) Játsszák el a párbeszédet, lehetőleg könyv nélkül! Majd játsszanak 
hasonló párbeszédeket! Mondják a saját nevüket! 

c) Play the dialogue without using the book if possible. Then, act out 
similar dialogues. Use your own name. 

7. Szállodai bejelentőlap 7. Registration form at the hotel 
Töltse ki a bejelentőlapot saját adataival! Complete the registration form with your personal data. 
8. Udvarias kérdések és kérések 8. Polite questions and requests 
a) A -hat/-het képzővel első személyben kérünk udvariasan. Kijelentő 
és feltételes módot is használhatunk. Figyelje meg! 

a) You can formulate polite request in the first person (singular or 
plural) by using -hat/-het Observe. 

b) Második és harmadik személyben feltételes módban kérünk. A tud 
ige opcionális. Figyelje meg! 

b) We use the conditional form to make polite requests in the second 
and third persons. The verb tud is optional. Observe. 

c) Játsszanak rövid szállodai párbeszédeket! c) Play short dialogues at the hotel. 
9. Mutasson be egy szállodát, ahol már aludt, vagy ahol szeretne 
aludni! 

9. Present a hotel where you have stayed or you want to stay. 

10. Milyen az idő? 10. What is the weather like? 
a) Ilyen a négy évszak Magyarországon. Írja a kifejezéseket a 
megfelelő helyre! Egy kifejezés több helyre is kerülhet. 

a) These are the four seasons in Hungary. Write the expressions under 
the right picture. Some expressions can belong to more than one 
picture. 

b) Milyenek az évszakok az Ön országában? Meséljen róluk! Mutathat 
fotókat is. 

b) What are seasons like in your country? Talk about them. You can 
also show pictures. 

11. A praktikus -s (Ismétlés) 11. The practical -s (Review) 
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-s, -as, -es, -os vagy -ös? Írja le! -s, -as, -es, -os or -ös? Fill in the blanks. 
12. Időjárás-jelentés 12. Weather forecast 
a) Kulcskifejezések. Melyik kifejezéseknek hasonló a jelentése? Írja le! a) Key expressions. Which expressions have similar meaning? Write in 

on the line. 
b) Hallgasson meg, és olvasson el három időjárás-jelentést! Melyikhez 
melyik főcím illik? 

b) Listen and read three weather forecasts. Find the matching title. 

c) Nézze meg az interneten, milyen idő várható holnap 
Magyarországon és az Ön országában! Számoljon be róla a csoportnak, 
vagy írja le a füzetébe! 

c) Check on the Internet what the weather will be like in Hungary and 
in your country tomorrow. Talk about it in your group or write the 
information in your notebook. 

13. Mit csinálunk holnap? 13. What shall we do tomorrow? 
a) Javaslatot a -hat/-het képző és a feltételes mód használatával 
tehetünk. Figyelje meg! 

a) We can make suggestions by using the affix -hat/-het and the 
conditional mode. Observe. 

b) Tervezzen holnapra programot a partnerével! Tegyen legalább 
három javaslatot az a) feladat mintái alapján! 

b) Make plans with your partner for tomorrow. Make at least three 
suggestions based on the examples in exercise a). 

c) Beszéljék meg a javaslataikat a minta alapján! c) Discuss your suggestions based on the example. 
d) Tervezzenek porgramokat, ha ilyen az idő! c) Suggest programs for this weather. 
14. Mi érdekli, ha elutazik valahova? 14. What are you interested in when traveling? 
a) Mi igaz Önre? Jelölje meg! a) Mark the statements that are true for you. 
b) Az igekötő helye segédigés mondatokban. Hasonlítsa össze a 
szórendet! 

b) The place of the prefix in sentences with a modal verb. Compare the 
word orders. 

c) Beszélgessenek kisebb csoportokban az a) feladat mondatairól! c) Talk to each other in smaller groups about the sentences in exercise 
a).  

15. János és Klaudia a szabadságáról mesél 15. János and Klaudia are talking about their vacation 
a) Olvassa el, ki mit mond! Majd írja be a toldalékokat a szövegbe! A 
feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

a) Read the texts and complete the endings. You can do the exercise by 
listening to the audio recording or you can check your answers with the 
recording. 

b) Meséljen Jánosról vagy Klaudiáról, mintha az ismerősei volnának! b) Talk about János or Klaudia as if they were your friends. 
c) Kivel szeretne nyaralni? Inkább Jánossal vagy inkább Klaudiával? 
Miért? 

c) With whom would you like to go on vacation? With János or with 
Klaudia? Why? 
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16. Nyaralási szokások 16. Vacation habits 
a) A szokott ige ismétlődő cselekvést ír le. Figyelje meg! a) The verb szokott (he usually does something) indicates a habit. 

Observe. 
b) Kérdezzen a minták alapján! Kezdje a mondatot a szokott 
segédigével vagy – igekötős ige esetén – az igekötővel! 

b) Ask questions based on the examples. Begin your sentences with the 
helping verb szokott and with the prefix if the verb has one.  

c) Beszélgessen minél több emberrel! Indokolják is a válaszukat! c) Talk to as many people as possible. Justify your answers.  
17. Kiejtés és mondatintonáció: segédigés mondatok igekötővel 17. Pronunciation and sentence intonation: Sentences with modal 

verb and prefix  
Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Listen and repeat the sentences. 
18. Egy jól sikerült nyaralás 18. A nice vacation 
a) Olvassa el, és hallgassa meg, mit mesél Anasztázia a nyaralásáról! a) Read and listen to what Anasztázia is telling about her vacation. 
b) Igaz vagy hamis? Jelölje meg! Majd hasonlítsa össze a válaszait egy 
partnerrel! 

b) True or false? Mark the right answer. Compare your answers with a 
partner. 

c) Olvassa el újra a szöveget! Határozott vagy határozatlan a ragozás? 
Miért? 

c) Read the text again. Is the conjugation indefinite or definite? Why? 

19. Ön következik 19. It is your turn 
Írjon blogbejegyzést egy jól sikerült nyaralásról! Egy elképzelt 
nyaralásról is írhat. Használja a fenti szövegek kifejezéseit, mondatait! 

Write a blog entry about a nice vacation. You can also write about an 
imaginary vacation. Use the expressions in the texts above. 

20. Nevezetességek 20. Famous Landmarks 
Milyen nevezetességeket lehet látni egy városban? Gyűjtsön szavakat! What kind of famous landmarks can you see in a city? Collect words. 
21. Nevezetességek, látnivalók Pécsett 21. Famous landmarks and things to see in Pécs 
a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! Fotókat is kereshetnek az 
interneten. 

a) Talk to each other in smaller groups. You can look for pictures on 
the Internet. 

b) Kulcsszavak. Tisztázza a jelentésüket! b) Key words. Clarify their meaning. 
c) Hallgassa meg, és olvassa el a szövegeket! Majd párosítsa a fotókat 
és a leírásokat! 

c) Listen and read the texts. Find the matching picture for each 
description. 

22. Melyik nevezetesség ez? Írja le! 22. Which famous landmark is this? Write the name on the line. 
23. Válasszon egy helyet a városában, és mutassa be a többieknek! 
Az interneten is gyűjthet információkat.  

23. Choose a place in your town and present it to your group. You 
can collect information on the Internet. 
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24. A „Múzeum utca” és környéke 24. "Museum Street" and its surroundings 
a) Olvassa el az ismertetőket! a) Read the information. 
b) Válaszoljon a kérdésekre az a) feladat információi alapján! b) Answer the questions based on the information in exercise a). 
c) Hallgasson meg egy lehetséges megoldást! A szöveget a 
Függelékben találja. Írja le a hasznos kifejezéseket és mondatokat! 

c) Listen to a possible solution. You can find the text in the Annex. 
Write down the useful expressions and sentences. 

d) Játsszanak hasonló párbeszédeket! d) Play similar dialogues. 
25. Magyar festmények 25. Hungarian paintings 
a) Nézze meg az alábbi festményeket és falképeket! a) Look at the paintings and wall pictures below. 
b) Melyik festmény tetszik Önnek? Melyik nem tetszik? Miért? b) Which painting(s) do you like? Which painting(s) don't you like? 

Why? 
c) Keressen az interneten még több festményt magyar festőktől! c) Look for more paintings by Hungarian painters on the Internet. 

26. Ön következik 26. It's your turn 
Van kedvenc festője vagy festménye? Meséljen róla! Az interneten is 
mutathat képeket. 

Do you have a favorite painter or painting? Tell about it. You can show 
pictures on the Internet. 

27. Útbaigazítás 27. Finding your way 
a) Ön a térkép jobb alsó sarkában, az Irgalmasok utcáján áll, és a 
Bazilikához akar eljutni. Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget, majd 
rajzolja be a térképre az útvonalat! 

a) You are standing in the bottom right corner on Irgalmasok Street 
and you want to go to the Cathedral. Read and listen to the text and 
mark the way on the map. 

b) Az útbaigazítás szókincse. Olvassa el a kifejezéseket! b) Vocabulary around "Finding your way". Read the expressions. 
c) Válasszanak egy kiindulópontot és egy úti célt, és játsszanak további 
párbeszédeket! Használják az a) és b) feladat kifejezéseit! 

c) Choose a starting point and a destination and act out similar 
dialogues. Use the expressions in exercises a) and b).  

28. Egy nap Pécsett 28. A day in Pécs 
a) Hogyan töltene el egy napot Pécsett? Tegyen javaslatokat! Használja 
az alábbi mondatokat! 

a) How would you spend a day in Pécs? Make suggestions. Use the 
sentences below.  

b) Beszéljék meg a javaslataikat! b) Discuss your suggestions. 
29. Színházba megyünk 29. We go to the theater 
a) Olvassa el az előadások leírását a Pécsi Nemzeti Színház 
programjából! 

a) Read the description of the plays in the program of the Pécs National 
Theater. 
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b) Válasszon előadást! Majd javasolja a programot másoknak is a 
csoportjában! 

b) Choose a play. Then, suggest this program to other people in your 
group. 

30. Pécs környéke 30. The surroundings of Pécs 
Nézzék meg az interneten, miről nevezetesek ezek a Pécs környéki 
települések! Tervezzenek programokat! 

Look for information about these places in the surroundings of Pécs. 
What are they famous for? 

31. Az Ön magyarországi tapasztalatai 31. Your experience in Hungary 
Ismer más magyar városokat vagy falvakat? Meséljen róluk! Do you know other Hungarian towns or villages? Talk about them. 
32. Összefoglalás: látogatás egy választott helyen 32. Summary and review: Visiting a place of your choice 
Válasszon egy helyet (várost, falut, szigetet, hegységet), ahol szívesen 
töltené a szabadságát! Készítsen összefoglalót a nevezetességekről! 
Tervezzen programokat! 

Choose a place (a town, village, island, mountains) where you want to 
spend your vacation. Present the things to see there in writing. Make 
program plans. 

  
KIEJTÉS: ty PRONUNCIATION: ty 

  
1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. -tj vagy -ty? Egészítse ki! A szóelemzés segít. Majd hallgassa meg, 
és ismételje el a mondatokat!  

3. -tj or -ty? Analyzing the words helps. Then, listen and repeat the 
sentences.  

4. Diktálás. Írja le a kérdéseket! Majd ismételje el őket! 4. Dictation. Write down the questions. Then, repeat them. 
5. Játsszanak párbeszédeket a 4. feladat kérdéseivel! Adjon pozitív 
és negatív válaszokat is! 

5. Act out dialogues based on the questions from exercise 4. Give 
both positive and negative answers. 

  
NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 
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A vonatkozó névmás: amelyik, ahol, ahova Relative pronouns: amelyik (which/that), ahol (where), 
ahova (where to) 

1. Melyik …? Párosítsa a mondatok elejét és végét! Néha több 
megoldás is lehetséges. 

1. Which …? Find the matching ending for each sentence. Sometimes 
more than one answer is possible. 

2. Ahol, ahova vagy ahonnan? Egészítse ki! 2. Where, where to or from where? Complete. 
3. Milyen helyen szeret nyaralni? Írja be a vonatkozó névmást! 3. Where do you like to spend your summer holiday? Write the 

relative pronoun. 
4. Milyen házat szeretne Bea? Alkosson mondatokat a minta alapján! 
Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

4. What kind of house would Bea like? Make sentences based on the 
example. You can check your answers by listening to the audio 
recording. 

5. Közös pontok. Írja be a vonatkozó névmást! A ragot az első 
tagmondat mutatja. 

5. Common points. Fill in the relative pronoun. The ending is 
indicated by the first half of the sentence. 
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Udvarias kérések Polite requests 
6. Kérjen engedélyt egyes és többes számban a minták alapján! A 
szavak helyes sorrendben vannak. 

6. Ask for permission in singular and plural based on the example. 
The words are in the right order. 

7. Kérjen szívességet! Alkosson mondatokat! Ügyeljen a tud helyére! 7. Ask for a favor. Make sentences. Pay attention to the position of 
tud. 

Javaslatok közös programra: elmehetnénk, 
kirándulhatnánk 

Suggestions for social activities: elmehetnénk (we could go), 
kirándulhatnánk (we could hike) 

8. Ha ráérsz... Tegyen javaslatokat! Használja a megadott 
kifejezéseket! 

8. If you have time … Make suggestions. Use the expressions given. 

9. Javaslatok hétvégi programra. Alakítsa át a mondatot a minta 
szerint! A szavak helyes sorrendben vannak. Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

9. Suggestions for the weekend. Transform the sentences based on the 
example. You can check your answers by listening to the audio 
recording. 

Segédigék: szokott Helping verbs: szokott (he/she usually does something, 
he/she is in the habit of doing something) 

10. Határozatlan vagy határozott ragozás? Egészítse ki a 
mondatokat a szokott ige ragozott alakjával! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

10. Indefinite or definite conjugation? Complete the sentences with 
the right conjugated form of szokott. You can check your answers by 
listening to the audio recording. 

11. Szokások. Alkosson párbeszédeket a minta alapján! 11. Habits. Make dialogues based on the example. 
12. Alakítsa át a mondatokat! A szokott a főnévi igenév előtt áll. Az 
igekötő nem válik el. 

12. Transform the sentences. Szokott is placed in front of the 
infinitive. The prefix is not separated. 

A helyhatározók rendszere A systematic overview of the adverbs of place 
13. Hol nyaralsz az idén? Írja be a ragokat, ahol szükséges! Ügyeljen 
az ékezetekre! 

13. Where will you spend your summer vacation? Fill in the endings 
where necessary. Pay attention to the accents. 
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14. Hol találkozunk? Egészítse ki a párbeszédet! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti.  

14. Where shall we meet? Complete the dialogue. You can check 
your answers by listening to the audio recording. 

15. Hova? Hol? Honnan? Válaszoljon minden szóval! Ügyeljen az 
ékezetekre! 

15. Where to? Where? From where? Answer with every word. Pay 
attention to the accents. 

Negatív kérdés, pozitív válasz: de, dehogynem, de igen Negative question, positive answer: de, dehogynem, de 
igen (Yes, Yes sure) 

16. Kérdések. Ügyeljen az igekötő helyére! 13. Questions. Pay attention to the position of the prefix. 
a) Eldöntendő kérdések. Kérdezzen és válaszoljon a minta alapján!  a) Yes-no questions. Ask questions and answer them based on the 

example. 
b) Kiegészítendő kérdések. Kérdezzen és válaszoljon logikusan a 
megadott kifejezésekkel! 

b) Wh- questions. Ask questions and answer them in a logical way by 
using the expressions given. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): The most important 
intransitive verbs of the chapter 

17. Melyik ige hiányzik? Írja le! Néha több megoldás is lehetséges. 17. Which verb is missing? Fill in the blanks. Sometimes more than 
one answer is possible. 

18. Írja be a ragokat! A 17. feladat segít. 18. Write the endings. Exercise 17 helps. 
Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): The most important 
transitive verbs of the chapter 

19. Párosítsa a mondatok elejét és végét! 19. Find the matching sentence halves. 
20. Írja be az igéket! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, 
vagy megoldásait a hangfelvétellel ellenőrizheti.  

20. Write the verbs. You can do the exercise by listening to the audio 
recording or you can check your answers with the recording. 

21. Tárgy és még egy vonzat. Írja be a tárgy -t ragját és a megfelelő 
másik ragot! 

21. Direct object and another compliment. Write the -t for the direct 
object and the other missing ending. 

Szórend: igekötős igék Word order: Verbs with prefix 
A mondatban nincs segédige: semleges (narratív) 
mondatok 

Sentences without helping verb: neutral (narrative) 
sentences 

22. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 22. Listen and repeat the sentences. 
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23. Mit csinálunk Párizsban? Alkosson mondatokat! Ügyeljen a 
szórendre!  

23. What will we do in Paris? Make sentences. Pay attention to the 
word order. 

A mondatban nincs segédige: fókuszos mondatok Sentences without helping verb: Sentences with focus 
24. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 24. Listen and repeat the sentences. 
25. Az idegenvezető mindenre tud válaszolni. Egészítse ki a 
párbeszédeket a minta alapján! Ügyeljen az igekötő helyére és a 
ragozás típusára! 

25. The tourist's guide has an answer to everything. Complete the 
dialogues based on the examples. Pay attention to the position of the 
prefix and the type of conjugation. 

A mondatban van segédige: semleges (narratív) 
mondatok 

Sentences with helping verb: neutral (narrative) 
sentences 

26. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 26. Listen and repeat the sentences. 
27. Kérdések és válaszok. Alkossa meg a válaszok hiányzó részét a 
minta alapján! 

27. Questions and answers. Complete the answers based on the 
example. 

28. Munkahelyi kérdések. Egészítse ki a mondatokat a segédigével! 
Ügyeljen a ragozás típusára! 

28. Questions at the work place. Complete the sentences with the 
helping verbs. Pay attention to the type of conjugation. 

29. A szeret, imád, sikerül, tilos segédigék automatikusan némi 
hangsúlyt kapnak. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 

29. szeret (love, like), imád (love, adore), sikerül (manage to do 
something), tilos (it is forbidden) automatically receive some 
emphasis. Listen and repeat the sentences. 

30. Sikerült! Alakítsa át a mondatokat a minta alapján!  30. I've managed to… Transform the sentences based on the example. 
A mondatban van segédige: fókuszos mondatok Sentences with helping verb: Sentences with focus 
31. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 31. Listen and repeat the sentences. 
32. A múzeumban. Adjon tagadó válaszokat! 32. At the museum. Give negative answers. 
33. Írjon párbeszédeket a minta alapján! Ügyeljen az igekötő 
helyére! 

33. Write dialogues based on the example. Pay attention to the 
position of the prefix. 
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8. FEJEZET: FŐ AZ EGÉSZSÉG! CHAPTER 8: HEALTH ABOVE ALL ELSE 

  
TÖRZSANYAG CORE PROGRAM 

  
1. Mi tartozik az egészséges életmódhoz? 1. What belongs to a healthy lifestyle? 
Beszélgessenek kisebb csoportokban, és írják le a gondolataikat! Talk to each other in smaller groups. Write down your thoughts. 
2. Hogyan éljünk egészségesen? 2. How to live healthy? 
a) Mi hova illik? Párosítsa! a) Find synonyms. 
b) Olvassa el az állításokat, és nézze meg a képeket! Majd hallgassa 
meg az interjút! Jelölje meg a helyes választ! 

b) Read the sentences and look at the pictures. Then, listen to the audio 
recording. Mark the right answers. 

c) Mit értett még? Beszélgessen a partnerével, és írja a vonalra! Ehhez 
újra meghallgathatja a szöveget. 

c) What else could you understand? Talk to your partner and write 
down the information. You can listen to the recording again. 

3. Olvassa el az interjú szövegét! 3. Read the text of the interview 
a) Illessze be a hiányzó kifejezéseket! Ellenőrizze megoldásait a 
hangfelvétellel! 

a) Complete the text with the missing expressions. Check your answers 
by listening to the audio recording. 

b) Gyűjtsön szavakat a szövegből! b) Collect words from the text. 
4. Mit mond a tanácsadó? 4. What is the counselor saying? 
a) Egészítse ki a mondatokat! a) Complete the sentences. 
b) Melyik ige felszólító módú alakja ez? Írja le! b) Which verb has this form in the imperative? Fill in the blanks. 
c) A többes szám első személyű, felszólító módú alakkal általános 
tanácsokat adhatunk. Figyelje meg a képzést! Sorolja be a b) feladat 
igéit! 

c) We can give general advice by using the first person plural. Observe 
the formation of this form. Group the verbs from exercise b). 

5. Tegezés és önözés 5. Informal and formal conjugation 
a) Figyelje meg a határozatlan ragozást! Fejezze be a táblázatot! a) Observe the indefinite conjugation. Complete the table. 
b) Fejezze be a javaslatokat tetszés szerint! Segítségül megadtunk 
néhány igét. 

b) Finish the suggestions freely. The verbs given can help. 

6. Kiejtés és mondatintonáció: felszólító mondatok 6. Pronunciation and sentence intonation: Imperative sentences 
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Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Listen and repeat the sentences. 
7. Játsszák el a 3. feladat párbeszédét! Nézhetik a szöveget, de 
próbáljanak meg szabadon beszélni! 

7. Play the dialogue in exercise 3. You can look at the text but try to 
speak freely. 

8. Mi az, amiről tudja, hogy egészségtelen, mégis csinálja? Mi az, 
amirül tudja, hogy egészséges, mégsem csinálja? Beszélgessenek, és 
írjanak néhány mondatot a füzetükbe! 

8. Is there anything you know to be unhealthy but you do it 
anyway? Is there anything you know to be healthy but you do not it? 
Talk to each other and write a few sentences in your notebook. 

9. Szuperételek 9. Super foods 
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Key expressions. Clarify their meaning. 
b) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! Egészítse ki az ételek 
nevével! 

b) Read and listen to the text. Complete it with the names for food. 

c) Válaszoljon a szöveg alapján! Melyik ételben van sok … c) Give answers based on the text. Which food contains a lot … 
d) Szinonim kifejezések. Írja be a toldalékot – ahol szükséges – a b) 
feladat alapján! 

d) Synonym expressions. Write the endings where necessary based on 
exercise b). 

10. Ön és a szuperételek 10. You and the super foods 
Beszélgessenek kisebb csoportokban! Talk to each other in smaller groups. 
11. Még egy szuperétel: a csokoládé 11. Another super food: Chocolate 
a) Mi jut eszébe a csokoládé szóról? Készítsen asszociációs hálót! a) What do you associate to the word chocolate? Make a mind map. 
b) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak jelentését! b) Key words. Clarify their meaning. 
c) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! c) Read and listen to the text. 
d) Igaz vagy hamis? Jelölje meg! d) True or false? Mark the right answer. 
e) Válaszoljon a kérdésekre! e) Answer the questions. 
f) Melyik ige vagy kifejezés illik a mondatba? Egészítse ki! f) Find the matching verb. 
12. Ön következik 12. It is your turn 
Készítsen prezentációt „A csokoládé története” címmel! Használja a 
megadott beszédeszközöket. Mesélhet saját tapasztalatairól is. 

Prepare a presentation about "The History of Chocolate". Use the 
linguistic panels below. You can also talk about your personal 
experience. 

13. Hungarikumok az élelmiszerek világából 13. Typical Hungarian products from the world of food 
a) Mi a „hungarikum”? Olvassa el a definíciót! a) What is a "hungarikum"? Read the definition. 
b) Ismer ilyen ételeket és italokat? Az interneten is gyűjthet b) Do you know such food or drinks? You can collect information on 
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információkat. the Internet. 
14. Nézze meg a hungarikumok listáját! 14. Look at the list of typical Hungarian products  
a) Jelölje meg, melyik terméket ismeri! a) Mark the products you know. 
b) Kóstolta már valamelyik hungarikumot? Ízlett? Meséljen róla 
röviden! 

b) Have you ever tried any of those products? Did you like it? Tell 
about them briefly. 

c) Keressen fotókat az interneten az Ön számára ismeretlen 
termékekről! 

c) Look for pictures on the Internet about the products you do not 
know. 

15. Ön következik 15. It is your turn 
Mutasson be egy tipikus élelmiszert vagy fűszert az országából! 
Használja a megadott mondatokat! Az interneten is gyűjthet 
információkat. 

Present a typical food or spice from your country. Use the sentences 
given. You can collect information on the Internet. 

16. Szeretsz vendégeket fogadni? Szeret vendégeket fogadni? 16. Do you like entertaining guests? 
Beszélgessenek kisebb csoportokban a kérdések alapján! Talk to each other in smaller groups based on the example. 
17. Vera izgul, mert vendégek jönnek 17. Vera is upset because she will entertain guests  
a) Hallgassa meg a hangfelvételt! Igaz vagy hamis az állítás? Jelölje 
meg! 

a) Listen to the audio recording. Is the statement true or false? Mark 
the right answer. 

b) Egészítse ki a mondatokat a szövegben! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

b) Complete the sentences. You can check your answers by listening to 
the audio recording. 

c) Mesélje el a beszélgetést a szöveg alapján, Adél szemszögéből! 
Használja a megadott mondatkezdeteket! 

c) Tell the dialogue from Adél's point of view. Use the sentence 
beginnings given. 

18. Ön következik 18. It is your turn 
Beszélgessenek kisebb csoportokban a kérdések alapján! Talk to each other in smaller groups based on the questions. 
19. Készítsen bevásárlólistát!  18. Make a shopping list. 
a) Hallgassa meg a hangfelvételt! Jelölje meg, mit kell venni, és mi van 
otthon! 

a) Listen to the audio recording. Mark the products to buy and those 
Vera has at home. 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és egészítse ki a beszélgetést a 
hiányzó szavakkal és kifejezésekkel! 

b) Listen to the audio recording again. Complete the missing words 
and expressions in the dialogue. 

20. Ön következik 20. It is your turn 
Van olyan étel, amit jól el tud készíteni? Mi kell hozzá? Írjon listát! Is there any recipe you can prepare well? What ingredients do you 
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need? Write a list. 
21. A piacon (Ismétlés) 21. At the market (Review) 
Játsszanak el egy piaci párbeszédet! Vásároljanak a saját receptjükhöz 
vagy Adél receptjéhez! 

Act out a dialogue at the marketplace. Buy ingredients for your own 
recipe or for Adél's. 

22. A medvehagymaleves 22. Wild garlic soup 
a) A medvehagyma nagyon egészséges növény. Olvassa el, és 
hallgassa meg a szöveget! 

a) Wild garlic is a very healthy plant. Read and listen to the text about 
it. 

b) Vonzatos igék. Olvassa el a szöveget, és egészítse ki a vonzatokat! b) Verbs with compliment/dependent ending. Read the text and 
complete it with the dependent endings. 

c) Olvassa el a medvehagymaleves receptjét! c) Read the recipe for wild garlic soup. 
d) Húzza alá a c) feladatban az igéket! Figyelje meg a többes szám első 
személyű felszólító mód képzését! 

d) Underline the verbs in exercise c). Observe the formation of the 
imperative in the first person plural. 

23. Felszólító mód, határozott ragozás: mi 23. Imperative, definite conjugation: mi (we) 
a) Figyelje meg a többes szám első személyű ragozást! Ezzel az 
alakkal például általános tanácsokat adhatunk. 

a) Observe the conjugation in the first person plural. We use this form, 
among others, to give general advice or suggestions. 

b) Alkosson határozott ragozású, felszólító módú alakokat! b) Form the imperative of the verbs in the definite conjugation. 
c) Hasonlítsa össze az alakokat a kijelentő móddal!  c) Compare the imperative and the indicative. 
d) Melyik főnév illik az igéhez? Sorolja be! Néha több megoldás is 
helyes. 

d) Which nouns match the verb? Group the nouns. Sometimes more 
than one answer is possible.  

24. Adél elmondja Verának a csirkemell receptjét 24. Adél tells Vera the recipe of the chicken breast. 
a) Olvassa el a mondatokat! Melyik mondatokat hallja? Jelölje meg!  a) Read the sentences. Which sentences do you hear? Mark them. 
b) Húzza alá az a) feladatban az igéket! Figyelje meg a ragozást! d) Underline the verbs in exercise a). Observe their conjugation. 
25. Felszólító mód, határozott ragozás: te  25. Imperative, definite conjugation: te 
a) Figyelje meg! a) Observe. 
b) Hasonlítsa össze a kijelentő és a felszólító mód képzését! b) Compare the indicative and the imperative. 
c) Alakítsa át a medvehagymaleves receptjét tegező formába! c) Transform the recipe of the wild garlic soup into an informal text. 
26. A felszólító mód, határozott ragozás: Ön 26. Imperative, definite conjugation: Ön 
a) Egészítse ki a táblázatot a minták alapján! a) Complete the table based on the examples. 
b) Hasonlítsa össze a kijelentő és a felszólító mód képzését! b) Compare the indicative and the imperative. 
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c) Alakítsa át a 24. a) feladat mondatait önöző alakba! Megoldásait a 
hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

c) Transform the sentences in exercise 24 a) into formal sentences. 
You can check your answers by listening to the audio recording. 

27. Ön következik 27. It is your turn 
Ismertesse egyik kedvenc receptjét! Az interneten is gyűjthet 
információkat. 

Present one favorite recipe of yours. You can collect information on 
the Internet. 

28. Vendégségben 28. Visiting people 
a) Vajon mit mondanak a vendégek? Mit mond a házigazda? 
Csoportosítsa a mondatokat! 

a) What are the guests saying? What is the host saying? Group the 
sentences. 

b) Philippe elmeséli, milyen volt Veráéknál vendégségben. Olvassa el, 
és hallgassa meg a szöveget! 

b) Philippe tells about eating at Vera's. Read and listen to the text. 

c) Játsszák el a vacsora egyik részletét Philippe beszámolója alapján! c) Act out a scene of the dinner based on Philippe's report. 
29. Ön következik 29. It is your turn 
Ön is volt már Magyarországon vendégségben? Meséljen a 
tapasztalatairól! 

Have you ever been a guest in Hungary? Talk about your experience. 

30. Vacsorameghívás  30. An invitation to dinner 
a) Olvassa el a baráti meghívó szövegét! a) Read the text of an informal invitation. 
b) Olvassa el a mondatokat, amelyekkel elfogadhat vagy lemondhat 
egy meghívást! 

b) Read the sentences to accept or refuse an invitation. 

c) c) Hívjon meg valakit a csoportból egy ebédre, vacsorára, bulira 
vagy kávéra! A meghívott írásban elutasítja vagy elfogadja a 
meghívást. Használják a b) feladat mintamondatait! 

c) Invite someone for lunch, dinner, a party or a coffee. The person 
invited accepts or refuses the invitation in writing. Use the sample 
sentences in exercise b). 

31. Játsszák el a szituációt telefonbeszélgetés formájában! 31. Play the situation in the form of a dialogue on the telephone. 
32. Összefoglalás: piknik 32. Summary and review: A picnic 
Tervezzen pikniket a csoportjával! A piknikre mindenki egy kedvenc 
étellel készül. Beszéljék meg a következőket! 

Make plans for a picnic with your group. Everyone will prepare one of 
their favorite foods. Talk about the following points: 

  
KIEJTÉS: gy PRONUNCIATION: gy 
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1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Listen and repeat. 
2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Listen and repeat the words. 
3. Problémák és megoldások. Hallgassa meg, és írja be a hiányzó 
igéket!  

3. Problems and solutions. Listen and complete each sentence with 
the missing verb.   

4. Egészítse ki! Majd ismételje el a mondatokat! 4. Fill in the blanks. Then, repeat the sentences. 
5. Játsszanak rövid párbeszédeket tegezve és magázva a minta 
alapján! 

5. Act out short informal and formal dialogues based on the 
examples. 

  
NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK GRAMMAR TABLES AND EXERCISES 

  
A felszólító mód The imperative mode 
1. Szabályos igék. Alkosson felszólításokat a megadott személyekben! 
Kezdje a mondatot az igével vagy a tagadószóval! 

1. Regular verbs. Formulate requests in the persons given. Begin the 
sentence with the verb or the negative word (ne). 

2. -s, -sz, -z végű igék. Mit mond az anya egy gyereknek, és mit mond 
több gyereknek? Egészítse ki a táblázatot! 

2. Verbs ending in -s, -sz, -z. What is the mother saying to one child 
and to several children? Complete the table. 

3. Van egy ötletem... Ötletek, javaslatok -t végű igékkel. Írja be az 
igét! 

3. I have an idea... Ideas and suggestions with verbs ending in -t.  Fill 
in the verb. 

4. Rendhagyó igék. Készülünk a vendégségre. Melyik ige illik a 
mondatba? Egészítse ki! 

4. Irregular verbs. We are preparing for a dinner. Which verb 
matches the sentence? Complete. 

5. Tanácsok. Igék vegyesen. Írja az igék egyes szám második 
személyű alakját a mondatba! 

5. Advice. Verbs of all groups. Write the second person singular.  

6. Alkosson felszólító mondatokat! Ügyeljen az ige típusára! 6. Make imperative sentences. Pay attention to the type of the verb.  
7. Erik ma este egyedül lesz otthon. Mit mond neki az anyukája? 
Kezdje a mondatot az igével vagy a tagadószóval! 

7. Erik will stay at home alone. What is his mother saying to him? 
Begin the sentence with the verb or the negative word. 

8. Az étteremben. Alkosson önöző és tegező kéréseket a minta 
alapján! 

8. At the restaurant. Transform the sentences based on the example.  

9. -t végű igék. Instrukciók egy nyelvkönyvben. Alkosson mondatokat 9. Verbs ending in -t. Instructions in a language book. Make sentences 
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a minta alapján! Ügyeljen az igekötő helyére! based on the example. Pay attention to the position of the prefix. 
10. Ági dolgozni kezd egy irodában 10. Ági has started working at the office 
a) Egészítse ki a szöveget a hangfelvétel alapján! Segítségül megadtuk 
a hiányzó igéket.  

a) Complete the text by listening to the audio recording. The missing 
verbs are listed.  

b) Írja le a szöveget önöző formában! Megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti. 

b) Transform the text into a formal text. You can check your answers 
by listening to the audio recording. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): The most important 
intransitive verbs of the chapter 

11. Írja be a kérdőszókat, és válaszoljon a kérdésekre! 11. Fill in the question words and answer the questions. 
Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a 
fejezetben 

Verbs with dependent ending(s): The most important 
transitive verbs of the chapter 

12. Írja be az igéket! Néha több megoldás is lehet. 12. Write the verbs. Sometimes more than one answer is possible. 
13. Egészítse ki a mondatokat a hiányzó főnevekkel! A feladatot a 
hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti. 

13. Complete the sentences with the missing nouns. You can do the 
exercise by listening to the audio recording or you can check your 
answers with the recording. 

Szórend: a felszólító mondatok szórendje Word order: Imperative sentences 
14. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 14. Listen and repeat the sentences. 
15. Alkosson mondatokat! Néha több megoldás is lehetséges. 15. Make sentences. Sometimes more than one answer is possible. 
16. Adjon általános tanácsokat a minta alapján! Kezdje a 
mondatokat az igével vagy a tagadószóval! 

16. Give general advice. Start the sentences with the verb or the 
negative word. 

17. Hasonló jelentésű mondatok. Alakítsa át a mondatokat a minta 
alapján! Kezdje őket a Légy szíves, Legyetek szívesek stb. kifejezéssel! 

17. Sentences with similar meaning. Transform the sentences based 
on the example. Start them with the expressions Légy szíves, Legyetek 
szívesek etc. 

18. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 18. Listen and repeat the sentences. 
19. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott szó vagy kifejezés 
fókuszpozícióban van.  

19. Make sentences. The underlined word or expression is in the focus 
position. 

20. Mi lenne, ha …? Adjon pozitív és negatív választ a minta alapján! 
Ügyeljen a ragozásra! 

20. What if …? Give positive and negative answers based on the 
example. Pay attention to the conjugation.  
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21. Javaslatok. Egészítse ki a mondatokat a minta alapján, többes 
szám első személyben (mi)! 

21. Suggestions. Complete the sentences in the first person plural 
based on the example. 

 


