
MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

1 

 

 

1. FEJEZET: MAGUNKRÓL ÉS MÁSOKRÓL Глава перша: про нас та інших 

TÖRZSANYAG Головна програма 
  

1. Bemutatkozunk Представляємо себе 

a) Válaszoljon a kérdésekre! Відповідайте на запитання 

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! 

Напишіть питання з вправи а) в таблицю, використовуючи 

неформальне звернення. Потім поговоріть щонайменше з двома 

людьми. Вирішіть яку форму будете використовувати. Застосуйте 

приклад під таблицею 

c) Mutasson be valakit szóban és írásban! Представте когось письмово та усно 

2. Egy házaspár bemutatkozik представляємо один одного в парі 

a) Olvassa el, és hallgassa meg a két szöveget! Прочитайте та прослухайте два тексти 

b) Válaszoljon a kérdésekre a két szöveg alapján! Відповідайе на запитання стосовно тексту 

c) Meséljen Éváról vagy Janról a megadott mondatkezdetek 

segítségével! 

Поговоріть про Єву або Джена використовуючи надані початки 

речень 

  

3. Igék és főnevek Дієслова ті іменники 

a) Mi illik össze? Alkosson kifejezéseket! Néha több 

megoldás is helyes. Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

Знайти слова,що співпадають. Зробіть вирази. В деяких випадках 

більше,ніж одна відповідь може бути правильною. Ви можете 

звірити свої відповіді із записом. 

b) Hallgassa meg, és ismételje el a kifejezéseket! Sok 

kifejezést egy szónak hallunk. 

Прослухайте та повторіть вирази. Ви чуєте багато виразів так,ніби 

вони- одне слово 

4. Igeragozás a) Csoportosítsa a 2. feladat szövegeinek igéit! Сполучення дієслів. Згрупуйте слова з вправи 2 

b) Partnerével felváltva ragozzanak el mindegyik csoportból 

legalább két igét, ahol lehet, határozatlan és határozott 

ragozással is! 

Працюйте в парах та сполучіть принаймні два дієслова з кожної 

групи. Використовуйте невизначений та визначений сполучники де 

це можливо 

c) Olvassa át még egyszer a 2. feladat szövegeit! Húzza alá 

az igéket! Határozatlan vagy határozott a ragozásuk? Miért? 

Прочитайте вправу 2 знову. Підкресліть дієслова. Використано 

визначений або невизначений сполучник? Чому? 

  

5. Írjon magáról hasonló szöveget! Напишіть схожий текст про себе 

6. Ismerkedés egy partin: Endre Jannal beszélget Знайомство на вечірці: Розмова Яна та Єндре 

a) Olvassa el a párbeszédet, majd írja a reakciókat a 

megfelelő helyre! Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel! 

Прочитайте діалог, напишіть реакції в правильне місце. Перевірте 

свої відповіді з аудіо 

b) Játsszák el a párbeszédet kétszer, váltott szereposztásban! 

Egyikük a magyar szereplő, a másikuk önmagát alakítja. 

Saját válaszaikat írják a füzetbe! 

Відіграйте  діалог два рази. Поміняйтеся ролями. Один з вас-

угорський джентльмен, інший грає сам себе. Запишіть відповіді до 

зошита. 
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7. Mit csinálsz szabadidődben? Mit csinál szabadidejében? Що робиш в вільний час? 

a) Keressen valakit, aki szabadidejében… Знайдіть того,хто…в свій вільний час 

b) Beszélgessen valakivel, akinek érdekesnek tartja a 

hobbiját! Használja a megadott kérdőszókat! 

Поговоріть з тим,чиє хобі ви вважаєте цікавим. Використовуйте 

надані питання 

c) Írja le, és mondja el a hallott információkat! Напишіть та розкажіть почуту інформацію. 

8. Szeret? Nem szeret? Я подобаюсь їй(йому)?Або ні? 

a) Csoportosítsa az igéket, ahogy igazak Önre! Згрупуйте дієслова згідно зі своїми вподобаннями 

b) Hasonlítsák össze a listájukat! Beszélgessenek a minta 

alapján! 

Порівняйте свій список з іншими. Поговоріть з напарником. 

Використовуйте приклад 

  

9. Mi érdekli Annát? Чим цікавиться Анна? 

a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! Ключові  вирази. Перевірте їхнє значення.  

b) Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg, mi érdekli 

Annát! 

Прослухайте аудіо запис та підкресліть те,в чому Анна зацікавлена.  

c) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és jelölje meg, melyik 

mondatot hallja a kettő közül! 

Прослухайте ще раз та підкресліть одне з двох речень,що ви чуєте 

d) Írja be a hiányzó kifejezéseket a hangfelvétel alapján, 

vagy ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel! 

Запишіть відсутні речення. Ви можете зробити вправу,слухаючи 

запис або перевірити відповіді з записом. 

e) Mutassa be Annát a szöveg alapján! Beszéljen a megadott 

témákról! 

Представте,згідно тексту, Анну. Поговоріть на надані теми. 

10. Írjon magáról hasonló szöveget! Segítségül megadtunk 

néhány kifejezést. 

Напишіть схожий текст про себе. Надано декілька виразів як 

приклад. 

11. Téged mi érdekel? Önt mi érdekli? Чим ти цікавишься?  

a) Figyelje meg! Слідкуй 

b) Önt mi érdekli? Beszélgessenek kisebb csoportokban! 

Használják a 9. b) feladat szavait! 

Чим ти цікавишься? Поговоріть один з одним в маленьких групах, 

використовуючи вирази з вправи 9 

c) Írja le és mondja el a hallott információkat! Напишіть на розкажіть почуте 

12. Ki mit szeret? Хто що любить? 

a) Alakítsa át a mondatokat a minta alapján! Перетворіть речення згідно з прикладом 

b) Kérdezzenek és válaszoljanak! Питайте та відповідайте 

13. Vannak magyar barátaid? Vannak magyar barátai? В тебе є друг-угорець? Або друзі угорці 

a) Több birtok: -i. Figyelje meg! Слудкуйте! Більше,ніж один власник! 

b) Kérdezzenek és válaszoljanak egyes és többes számban! Питайте та відповідайте в множині 

14. Ki milyen nemzetiségű? Хто якої національності? 

a) Kérdezzen és válaszoljon a minta alapján, ahogy igaz 

Önre! Ügyeljen a melléknév többes számára! 

Питайте та відповідайте на питання використовуючи приклад. 

Приділяйте увагу множині в прикметниках 
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) Tegye fel a kérdéseket a partnerének! Majd számoljon be az 

érdekesebb információkról! 

Запитай свого напарника та розкажи про нього найцікавішу 

інформацію. 

15. Kiejtés és mondatintonáció: eldöntendő kérdések 

Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 

Вимова та інтонація: відповідайте «так» або «ні» Прослухайте та 

повторіть речення  

16. Családtagok Члени Сім’ї 

a) Írja a családtagok nevét a megfelelő helyre! Напишіть ім’я членів сім’ї в правильне місце. 

b) Ki ő? Egészítse ki! Хто це? Заповніть пропуски 

17. Bálint bemutatja a családját Балинт представляє його сім’ю 

a) Igaz vagy hamis? Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje 

be! 

Правда або Ні? Прослухайте аудіо запис та підкресліть правильну 

відповідь, 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja a szövegbe a 

családtagok nevét a megfelelő alakban! 

Прослухайте запис ще раз, напишіть імена членів сім’ї в правильній 

формі. 

18. Családmodellek Európában Європейські моделі сім’ї 

a) Beszélgessenek kisebb csoportokban a kérdések alapján! Обговоріть надані питання 

b) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak jelentését! Ключові слова. Переведіть слова 

c) Olvassa el és hallgassa meg az alábbi szöveget! Прочитайте та прослухайте твір 

19. Egészítse ki a kifejezéseket! Доповніть вирази 

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 

Гра по ролях: інтерв’ю з експертом. Ви експерт. Відповідайте на 

запитання репортера згідно зі статтею. Потім прослухайте приклад. 

Ви можете знайти текст на абзаці.  

21. Meséljen a családjáról! Mutasson be mindenkit röviden, 

vagy meséljen egy családtagjáról! 

Розкажіть про вашу сім’ю. Представте коротко або розкажіть про 

членів сім’ї 

22. Testrészek Частини тіла 

a) A fej. Írja a testrészek nevét a megfelelő helyre! Голова. Запишіть назви частин тіла в правильнемісце 

b) A test. Írja a testrészek nevét a megfelelő helyre! Тіло. 

23. Melyik testrész neve illik a melléknévhez? Több 

megoldás is helyes 

Які частини тіла можуть бути прикметниками? Більше ніж одна 

відповідь правильна 

24. A haj, az arc és a szem: -ú/-ű Волосся, лице та вуста 

a) Zsuzsi parókát próbál. Egészítse ki a mondatokat! Жужі приміряє перуки. Доповніть речення 

b) Testrészekkel is jellemezhetünk egy embert. A testrész 

neve -ú/-ű képzőt kap. Figyelje meg! 

Ми можемо описати людину використовуючи назви частин тіла 

c) Melyik melléknév hova illik? Néhány melléknév több 

helyre is kerülhet. 

Який прикметник сюди підходить? Деякі з них можуть підходити в 

декілька речень 

25. Készítsen rövid leírást magáról vagy egy választott 

személyről a 22-24. feladat alapján! 

Напишіть коротко про себе або про іншу людину використовуючи 

22-24 завдання 
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26. Kiegészítők, ruházat: -s Аксесуари та одяг 

a) A ruházatával is jellemezhetünk egy embert. Ilyenkor a 

ruhadarab -s (-os, -es, -as, -ös) képzőt kap. Figyelje meg! 

Ми можемо описати людину по її одягу. Предмет одягу отримує 

закінчення….. Наприклад 

b) -s, -os, -ös vagy -es? Egészítse ki! Ügyeljen az ékezetekre! С ш или иш? Доповніть. Слідкуйте за акцентами. 

27. Alkosson rövid párbeszédeket a minta alapján! Használja 

az -ú/- ű vagy az -s képzőt! 

Зробіть короткий діалог на прикладі вправи. Використовуйте 

афікси и або закінчення с 

28. Judit, András barátnője először találkozik András 

családjával 

Юдит, дівчина Андраша вперше бачиться з його сім’єю. 

a) Írjon le legalább két személyt a képen! Használja a 

megadott kifejezéseket! 

Опишіть принаймні двох людей з картинки. Використовуйте надані 

вирази 

b) Ki kicsoda? Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg! Хто є хто? Прослухайте аудіо запис та підкресліть відповіді 

) Kik ők? Egészítse ki! Хто є хто? Доповніть 

d) Kire igaz? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja be a 

megfelelő nevet! 

Хто це? Прослухайте запис ще раз та доповніть відповідь 

) Olvassa el a szöveget, és írja be a mellékneveket! A 

feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait 

a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

Прочитайте текст та доповніть його прикметниками. Ви можете 

виконати завдання слухаючи аудіо,або звірити відповіді з ним 

f) Játsszanak párbeszédeket a minta alapján! Használják a 

fenti információkat! 

Розіграйте діалог по прикладу. Використовуйте надану інформацію 

29. Jellemzés. Válasszon ki valakit a 16. feladat fotójáról, és 

jellemezze! A többiek kitalálják, kiről van szó. 

Опис людини. Оберіть будь-кого з малюнку 16 вправи та опишіть 

його або її. Інші будуть відгадувати кого ти описуєш 

30. A szemszín Колір очей 

a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! Поговоріть в групах 

b) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! Прочитайте та прослухайте текст 

c) Gyűjtsön információkat! Зберіть інформацію 

d) Kösse össze a mondatok elejét és végét! Об’єднайте початки та кінці речень 

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

megadott mondatkezdeteket! 

Зробіть висновки з тексту усно та письмово. Використовуйте надані 

початки речень 

31. Ismered azt a magas lányt? Ismeri azt a magas lányt? Знайом з тіїю високою дівчиною? 

a) Beszélgessenek a csoport tagjairól a minta alapján! Поговоріть про кожного з вашої групи як на прикладі 

b) Írja le, amit megtudott! Запишіть те,що дізнались 

32. Kire hasonlítunk? На кого ми схожі? 

a) Figyelje meg! Слідкуйте 

b) Ön kire hasonlít? Írjon néhány mondatot! Ha van gyereke, 

róla is írhat. 

На кого схожий ти? Напишіть пару речень. Якщо маєте 

дітей,напишіть про них 

33. Összefoglalás. Egy újság portrét közöl magyarul Висновки та перевірка. Газета представляє людей,що вчать 
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tanulókról. Mutatkozzon be részletesen! Legalább tizenöt 

mondatot írjon! 

угорську мову. Представте себе в деталях. Напишіть щонайменш 15 

речень 

  

KIEJTÉS: s, sz Вимова Ш,С 

1. Hallgassa meg, és ismételje el! Прослухайте та повторіть 

2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! Прослухайте та повторіть слова 

3. -s, -ss, -sz vagy -ssz? Hallgassa meg, és egészítse ki! С,с,ш? Прослухайте та доповніть слова 

4. Egészítse ki! Majd ismételje el a mondatokat! Доповніть речення,тепер повторіть їх 

5. Játsszanak rövid párbeszédeket a minta alapján! Розіграйте короткий діалог як у прикладі 

  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS 

GYAKORLATOK 

Граматичні таблиці та вправи 

 Hol tanulsz? Hol dolgozol? Де працюєш? Де навчаешся? 

1. Hol dolgozol? Csoportosítsa a szavakat! Де працюєш? Згрупуйте слова 

2. Ki hol dolgozik vagy tanul? Írja be a ragokat! Ügyeljen az 

ékezetekre! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

Хто де працює або навчається? Напишіть закінчення. Ви можете 

перевірити відповіді прослухавши аудіозапис 

  

Az igeragozás rendszere  Система відмінювання дієслів 

3. Milyen típusú az ige? Csoportosítsa! Якого типу дієслово? Згрупуйте. 

Tárgyatlan és tárgyas igék Перехідні та неперехідні дієслова 

4. Tárgyatlan vagy tárgyas ige? Csoportosítsa! Які дієслова перехідні,а які ні? Згрупуйте їх 

5. Melyik bővítmény illik az igéhez? Який числівник підходить до дієслова? 

A tárgy és típusai Предмет та його види 

6. Határozatlan vagy határozott a tárgy? Csoportosítsa! Визначений або невизначений предмет? Згрупуйте їх 

A határozatlan igeragozás Невизначене дієвідмінювання 

A határozott igeragozás Визначене дієвідмінювання 

7. Írja be az igék ragozott alakját! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti 

Напишіть дієслова в правильному порядку. Ви можете перевірити 

свої відповіді прослухавши аудіо 

a) Szabályos igék Правильні дієслова 

b) -s, -sz, -z végű igék Дієслова з закінченням на ш,с,з. 

c) Ikes igék Дієслова з закінченням на ик 

d) -s, -sz, -z végű ikes igék Ик дієслова з закінченням ш,с,з 

e) Rendhagyó igék Неправильні дієслова 

) Igék vegyesen Всі види дієслів 

Igeragozás: hangzóvesztő igék Дієвідмінювання:дієслова з випадінням голосної 
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8. Alkosson kérdéseket a minták alapján! A szavak helyes 

sorrendben vannak 

Зробіть запитання згадно прикладу. Слова знаходяться в 

правильному порядку 

9. Egészítse ki az igét a megfelelő alakban, a megfelelő 

ragozással! 

Доповніть правильну форму дієслова. В правильному відмінку 

10. Adrián, a könyvbarát. Alkosson mondatokat! A szavak 

helyes sorrendben vannak 

Адриан,полюбляє читати. Зробіть речення. Слова у правильному 

порядку 

11. A hétvégi programom. Egészítse ki a mondatokat a 

megfelelő igével! Majd elemezze őket! Milyen típusú az 

igeragozás, és miért? 

Програма на вихідні. Доповніть речення потрібними дієсловами. 

Проаналізуйте їх. Яке це сполучення та чому? 

A tárgy: rendhagyó alakok Перехідний об’єкт. Неправильні форми 

12. Alany vagy tárgy a szó? Húzza alá a helyes alakot! Слово перехідне або неперехідне? Підкресліть правильну форму.  

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

szava a következő mondat első szava. 

Бачиш? Доповніть речення. Останнє слово речення – перше 

наступного речення. 

Több birtok: -i Більше , ніж один власник 

14. Rokonok Родичі 

a) Kik ők? Írja a vonalra! Хто вони?Впишіть в лінію 

b) Egészítse ki a mondatokat az a) feladat szavaival 

logikusan! Ügyeljen a ragozásra! 

Доповніть речення словами з вправи а) за контекстом. Слідкуйте за 

сполученням 

Melléknévképzők: kék szemű lány, piros inges fiú Афікси прикметника: блакитноока дівчина, хлопчик в червоній 

сорочці 

15. Egészítse ki a táblázatban a képzőket! Majd alkosson 

szókapcsolatokat! Sok helyes megoldás van 

Доповніть таблицю афіксами. Сформуйте речення. Правильних 

відповідей багато. 

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

egészítse ki! 

Хто той чоловік? Прослухайте аудіо запис та доповніть речення 

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

tied 

Вказівки на володіння когось: материні, татові, моє, твоє 

17. Mondja rövidebben! Зробіть короткі речення 

18. Írja be a névmás birtokos alakját! Доповніть речення особовими формами іменника 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 

fejezetben 

Дієслова з залежними закінченнями. Найважливіші неперехідні 

дієслова глави 

19. Igék és vonzatuk Дієслова з залежні іменники 

a) Tanulmányozza a listát! Прогляньте список 

b) Írja be a kérdőszókat! Néha több megoldás is helyes. Напишіть слова запитання. Іноді більше,ніж одна відповідь може 

бути правильною 

20. Írja be a ragot, ahol szükséges! Впишіть закінчення де це необхідно 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a fejezetben Дієслова з залежними закінченнями. Найважливіші перехідні 
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дієслова глави 

21. Szókapcsolatok Вирази 

Alkosson szókapcsolatokat! Majd írja le a mondatokat egyes 

szám első személyben! Néha több megoldás is lehetséges 

Складіть вирази. Напишіть речення від першої особи. Іноді 

більше,ніж одна відповідь може бути правильною 

22. Alkosson mondatokat! Ügyeljen a toldalékolásra és a 

ragozásra! A szavak helyes sorrendben vannak. 

Складіть речення. Підкреслені слова або вирази знаходяться в 

наголошеній позиції  

Szórend: a hangsúlyszabály (Ismétlés) Порядок слів. Правила наголосу(повторення) 

23. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Прослухайте та повторіть речення 

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. 

Складіть речення. Підкреслене дієслово знаходиться під наголосом. 

Слова Хто та Що задають наголос. Порядок інших  слів вільний 

25. Alkosson kérdéseket, majd adjon rövid és hosszabb 

válaszokat!  

Складіть запитання. Дайте короткі та розгорнуті відповіді.  

  

2. FEJEZET: A HELY, AHOL LAKOM 2 Глава. Місце,в якому я живу 
  

1. Milyen házban vagy lakásban lakik? Kivel lakik? Jelölje 

meg, melyik állítás igaz Önre! 

В якій квартирі або хаті живете? З ким? Підкресліть речення,які вам 

підходять 

2. Sajnos vagy szerencsére? Beszélgessenek a minták 

alapján! Használják a megadott mondatokat! 

Нажаль або на щастя? Обговоріть речення як у прикладі. 

Використовуйте надані речення. 

3. Milyen lehet a ház és a lakás? Якою може бути квартира або дім? 

a) Csoportosítsa a szavakat! Egy szó több helyre is kerülhet Згрупуйте слова. Одне слово може належати до кількох груп 

b) Ön milyen lakásban vagy házban lakik? Írjon néhány 

mondatot! Használja az a) feladat szavait! 

В якій квартирі або хати ви живете? Напишіть декілька речень. 

Використовуйте слова з вправи а) 

4. Körkérdés: Ki miért akar elköltözni? Опитування. Чому ти хочеш преїхати? 

a) Kire igaz? Hallgassa meg a szövegeket, és írja a neveket a 

megfelelő helyre! 

Хто це? Прослухайте текст та впишіть імена в правильне місце 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételeket, és írja le, mit értett 

még! 

Прослухайте запис ще раз та запишіть те, що ви зрозуміли 

c) Írja a szövegbe a melléknevek középfokú alakját Доповніть речення порівняльними ступенями прикметника.  

5. A középfok jele: -bb Середній ступенб прикметника бб 

a) Figyelje meg! Слідкуйте 

b) Írja be az alapfokot! Figyelje meg a kötőhangokat! Впишіть перший ступень прикметника. Слідкуйте за сполучними 

голосними 

6. Elégedett vagy a lakásoddal? Elégedett a lakásával? Чи влаштовує вас ваше житло? 

a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! Обговоріть це у групах 
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b) Írjon néhány mondatot magáról és a partneréről! Напишіть декілька речень про себе та напарника 

c) Hasonlítsa össze ezt a két lakást! Alkosson mondatokat a 

minták alapján a füzetébe! 

Порівняйте ці дві квартири. Зробіть речення, основуючись на 

прикладах. Впишіть їх в зошит 

7. Lakáshirdetések Об’яви про житло  

a) Válasszon megfelelő hirdetést a 4. feladat embereinek! Знайдіть правильну об’яву до кожного в праві 4 

b) Fejezze be a mondatokat az a) feladat alapján! Закінчіть речення на прикладі вправи а) 

8. Lakáshirdetések az interneten Об’яви про житло в інтернеті 

Keressen további magyar lakáshirdetéseket az interneten! 

Melyik lakás tetszik Önnek? Miért? Mutassa be a 

csoportjának! 

Продивіться інші угорські об’яви в інтернеті. Яка квартира вам 

сподобалась? Чому? Розкажіть групі. 

9. Elvira telefonál az ingatlanirodába Ельвіра телефонує реальній компанії 

a) Melyik mondatokat hallja a beszélgetésben? Jelölje meg! Які речення ви чуєте в розмові? Підкресліть їх.  

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja az adatokat a 

táblázatba! 

Прослухайте запис ще раз та заповніть таблицю. 

10. Játsszanak hasonló párbeszédeket! Розіграйте схожий діалог 

Használják a 7. feladat hirdetéseit vagy ajánlják a saját 

lakásukat! 

Використовуйте 7му вправу або розкажіть про власну квартиру 

11. Veszünk vagy bérelünk lakást? Tendenciák 

Magyarországon 

Купуєте або арендуєте квартиру? Тенденції Угорщини. 

a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! Ключові вирази. Перевірте їх значення. 

b) Olvassa el, és hallgassa meg az alábbi szöveget! Прочитайте та прослухайте наданий текст 

c) Válaszoljon a kérdésekre! Alkosson mondatokat a 

kulcsszavak segítségével! 

Дайте відповідь на запитання. Доповніть речення ключовими 

словами 

d) Figyelje meg az alábbi szavak és kifejezések használatát a 

szövegben! Majd alkosson velük új mondatokat a Lakás 

témában szabadon! 

Прослідкуйте за тим, як слова та вирази використані у тексті. 

Зробіть нові речення з ними на тему Житло 

e) Melyik főnevek illenek a definícióhoz? Írja be a főneveket 

a megfelelő alakban! 

Знайдіть пару до дієслів. Напишіть дієслова в правильній формі 

12. Ön következik Ваша черга 

a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a 

megadott mondatokat! 

Поговоріть один з одним в маленьких групах. Використовуйте 

надані речення 

b) Írjon le néhány információt a beszélgetés alapján! Зробіть помітки з діалогу. 

13. Bútorok és használati tárgyak a lakásban Меблі та предмети в квартирі 

a) Gyűjtsön minél több szót! Запишіть якомога більше слів 

b) Mi van Önnél és a partnerénél a felsorolt helyiségekben? 

Hol vannak ezek a tárgyak? Meséljenek egymásnak! Le is 

Що зі списку є в вашій квартирі та в квартирі вашого напарника? 

Де знаходяться ці предмети? Поговоріть один з одним. Також 
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rajzolhatják a lakásukat. можете намалювати вашу квартиру 

14. Mit szeretne megváltoztatni a lakásában? Mit hova 

szeretne tenni? 

Що хотіли б змінити в вашій квартирі? Що куди хотіли б 

переставити? 

a) Figyelje meg! Слідкуйте 

b) Beszélgessen a partnerével! Segítségül használja az a) 

feladat mondatait! Néhány információt írjon is le magáról és 

a partneréről! 

Поговоріть з напарником. Вікористовуйте речення з вправи а). 

Напишіть трохи про себе та свого напарника. 

15. Kata berendezi a lakását Ката влаштовує свою квартиру 

a) Kulcsszavak. Csoportosítsa őket! Ключові слова . Згрупуйте їх 

16. Kiejtés és mondatintonáció: névutós szerkezetek Вимова та інтонація: сполучення з прийменниками 

Hallgassa meg és ismételje el a mondatokat! Прослухайте та повторіть речення 

17. Mit kell, szabad és tilos egy házban? Що потрібно робити в квартирі,що заборонено і що можна? 

a) Figyelje meg! Слідкуйте 

b) Mit szabad, tilos és kell? Olvassa el a házirend néhány 

mondatát! 

Що можна робити,що заборонено і що потрібно? Прочитайте 

декілька речень з указу домоуправління  

c) Önöknél is van házirend? Mit kell, mit szabad, és mit 

tilos? Alkosson mondatokat! Kövesse a példák szórendjét! 

У вас є розпорядок? Що потрібно, що дозволяється та що 

заборонено? Зробіть речення. Слідкуйте за порядком слів у 

прикладі. 

18. Az Öné egy emeletes ház. Mit kell, szabad és tilos ott 

csinálni? Írjon a füzetébe legalább öt pontból álló – alternatív 

vagy hagyományos – házirendet! 

Ви живете в квартирному домі. Що ви маєте робити? Що дозволено 

або заборонено? Напишіть щонайменше п’ять правил для дома. 

19. Beszélgessenek a kérdésekről kisebb csoportokban! Az 

érdekesebb információkat írják is le! 

Обговоріть згадно з прикладом питання в маленьких групах. 

Найцікавішу інформацію запишіть 

20. Ki lakik a szomszédban? Хто живе по сусідству ? 

a) Az öt leggyakoribb magyar családnév. Kaputelefonokon 

biztosan találkozik velük. 

5 найчастіших угорських прізвищ. Ви точно зустрінете їх у 

домофоні 

b) Beszélgessen minél több emberrel a minta alapján! Поговоріть з іншими згідно з прикладом 

c) Melyek gyakori vezetéknevek az Ön országában? Van 

jelentésük? 

Які найчастіші прізвища в вашій країні? Чи є в них значення? 

21. Ki hol lakik? Хто де живе? 

a) Olvassa el, mit mond Angéla, és írja be a szomszédok 

nevét! 

Прочитайте те,що каже Ангела та запишіть імена її сусідей 

b) Ki lakik az Ön házában? Írhat és mesélhet egy régebbi 

otthonáról vagy egy fiktív házról is 

Хто живе в вашому будинку? Ви можете написати або розказати 

про свій будинок, або про вигаданий 

22. Milyenek lehetnek a szomszédok? Якими можуть бути сусіди? 

a) Tegye többes számba a mellékneveket! (Ismétlés) Перетворіть прикметники однини у множину(повторення) 
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b) Milyenek a szomszédai? Beszélgessenek a minta alapján! Які у вас сусіди? Обговоріть це так,як у прикладі. 

23. Mit tud a szomszédairól? Що знаєте про ваших сусідей? 

Válassza ki az egyik szomszédját, és meséljen róla! Оеріть одного сусіда та розкажіть про нього 

24. Mi jellemző a vidéki életre? Mi jellemző a nagyvárosi 

életre? 

Що є типовим для сільського життя?Що типове для життя у 

великому місті? 

a) Csoportosítsa a kifejezéseket! Néhány kifejezés mindkét 

helyre illik. 

Згрупуйте вирази. Вирази можна використовувати декілька разів 

b) Előnyök és hátrányok. Alkosson mondatokat! Kezdje őket 

az Igaz, hogy … kifejezéssel! 

Плюси та мінуси.  Зробіть речення. Використовуйте вираз… 

c) Ön szerint melyik kritériumok fontosak? Beszélgessenek, 

majd írják le a véleményüket! 

Які критерії важливі власне для вас? Обговоріть а потім запишіть 

свої думки 

25. Két ember, két életforma Дві людини, два різних життя 

a) Elza mesél. Olvassa el néhány mondatát! Vajon hol szeret 

lakni Elza: városban vagy falun? 

Ельза розповідає. Прочитайте декілька речень. Де,на вашу думку 

Ельза хотіла б жити? В місті або в селі? 

b) Elza szeret vidéken lakni. Hallgassa meg a hangfelvételt, 

és írja le néhány szóval, miről mit mond! 

Ельзі подобається жити в селі. Прослухайте аудіо та напишіть 

декілька слів про що вона каже. 

c) Egészítse ki a szöveget a névmásokkal a megfelelő 

alakban! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti 

Доповніть текст прийменниками в правильній формі 

d) Bulcsú nagyvárosban szeret lakni. Hallgassa meg a 

hangfelvételt, és válaszoljon a kérdésekre! 

Булчу подобається жити в великому місті. Прослухайте запис та 

дайте відповідь на запитання. 

e) Egészítse ki a szöveget a melléknevekkel! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

Доповніть текст прикметниками. Можете звіритись із записом 

26. Összehasonlítás Порівняння 

a) Figyelje meg! Слідкуйте 

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! 

Яке сільське та міське життя в вашій країні? Напишіть декілька 

речень. Якщо є такий досвід,порівняйте декілька країн. 

Використовуйте 24 та 26 вправу 

27. Rekordok a lakóhelyek világából Рекорди міст всього світу 

a) Vajon melyik a helyes válasz? Beszélgessenek kisebb 

csoportokban! Használják a megadott mondatokat! 

Яка відповідь,на вашу думку,правильна? Обговоріть це в групах. 

Використовуйте приклад. 

b) Ellenőrizze válaszait a hangfelvétellel! Перевірте відповіді записом 

28. A felsőfok: a leg...bb Вищий ступінь порівняння лег..обб 

a) Figyelje meg! Слідкуйте 

b) Folytassa a sort! Закінчіть список 

c) Hasonlítsa össze! Alkosson mondatokat a minta alapján! Зробіть порівняння,основуючись на прикладі 
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29. Rekordok Рекорди 

a) Magyarországi rekordok. Egészítse ki a mondatokat! 

Térképet a könyv belső borítóján talál. 

Рекорди Угорщини. Доповніть речення. Ви знайдете карту 

Угорщини з іншого боку книги 

b) Tud hasonló rekordokról az Ön országában? Az interneten 

is gyűjthet információkat. 

Знаєте щось про схожі рекорди вашої країни? Ви можете пошукати 

інформацію в інтернеті 

30. A legkisebb magyar település: Megyer Найменше угорське село:Медьер 

a) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! Прочитайте, прослухайте текст 

b) Válaszoljon a kérdésekre! Дайте відповідь на запитання 

c) Van kedvenc faluja vagy városa? Mutassa be röviden! Az 

interneten is gyűjthet fotókat és információkat 

У вас є улюблене місто або село? Розкажіть коротко про нього. 

Можете шукати фото та інформацію в інтернеті 

31. Összefoglalás Повторення,висновки 

Válasszon ki egy témát, és írjon róla! Fotókat is mellékelhet Оберіть одну тему та напишіть про неї. Можете доповнити 

фотографіями 

KIEJTÉS: c, cs Вимова ч,чь 

1. Hallgassa meg, és ismételje el! Прослухайте та повторіть 

2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! Прослухайте,повторіть слова 

3. Milyen a környék vagy a ház? Milyen a szomszéd? 

Hallgassa meg, és csoportosítsa a mellékneveket! 

Який район та будинок? Які сусіди? Прослухайте, згрупуйте 

прикметники 

4. Írja be az igéket! Majd ismételje el a mondatokat! Впишіть дієслова. Повторіть речення 

5. Játsszanak párbeszédeket a megadott igékkel a minta 

alapján! 

Розіграйте діалог згідно прикладу з наведеними дієсловами 

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS 

GYAKORLATOK 

Граматичні таблиці та вправи 

Melléknévképzők: az -i Афікси прикметників і 

1. Milyen? Képezzen mellékneveket a minta alapján! 

Figyelje meg az -i funkcióit! 

Який? Утворіть прикметники як у прикладі. Слідкуйте за функцією 

-і 

2. Egészítse ki a mondatokat logikusan, egy ország vagy egy 

város nevével! 

Доповніть речення назвою країни або міста за контекстом 

Melléknévképzők: az -s Прикметникові афікси :-ш 

3. Milyen? Képezzen mellékneveket az -s képzővel! Який? Утворіть прикметники використовуючи афікс ш 

4. -i vagy -s? Írja be! Majd alkosson rövidebb mondatot a 

minta alapján! 

-і або –ш? Заповніть пропуски. Зробіть невеликі 

речення,основуючись на прикладах  

5. Álmaim otthona Дім моєї мрії 

Egészítse ki a mondatokat a megadott szavakkal! Доповніть речення наданими словами 

Névutók a Hova? kérdésre: mögé, alá Прислівники, що відповідають на питання Куди? Назад, під 

6. Egészítse ki a szöveget a megadott névutókkal! Доповніть текст наданими прислівниками. Ви можете звіритись із 
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Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. записом 

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

mondatokat! 

Марі переплановує свою квартиру. Що куди ставить? Напишіть 

речення 

A névutók ragozott alakja: válaszok a Hol? kérdésre  Прислівники,що відповідають на питання де?  

8. Ki vagyok én? Írja a neveket a mondatok mögé! Хто я? Напишіть імена поруч із реченнями 

9. Marci levelet ír Марці пише письмо 

a) Olvassa el a szöveget! Majd rajzolja meg a képet, vagy 

helyezze el az emberek és tárgyak nevét egy papíron! 

Прочитайте текст. Намалюйте картинку,або розташуйте імена 

людей та предметів на папірці 

b) Mit írt Marci? Írja le a szöveg első bekezdését a minta 

alapján harmadik személyben! 

Що написала Марці?  Напишіть перший параграф тексту у третій 

особі основуючись на прикладі 

Segédigék: kell, szabad, tilos Допоміжні дієслова : потрібно, можна, заборонено 

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

végét logikusan! 

Що де потрібно робити? Знайдіть правильне продовження  

12. Szabad, tilos vagy kell? Egészítse ki a mondatokat! Néha 

több megoldás is lehetséges. 

Дозволено, заборонено або потрібно? Доповніть речення. В деяких 

реченнях більше,ніж одна правильна відповідь 

 

 

 

A melléknév többes száma (Ismétlés) Множина прикметника (Повторення)  

13. Az én kis falum. Írja le, milyen ez a falu! Megoldásait a hangfelvétellel 

is ellenőrizheti. 

13. Моє маленьке село. Опишіть яким є це село! Ви також можете 

перевірити ваші відповіді, прослухавши аудіозапис. 

Összehasonlítás: magas, magasabb, a legmagasabb Порівняння: високий, вищий, найвищий 

14. Egészítse ki a táblázatot! 14. Заповніть таблицю! 

15. Egészítse ki az ellentétpárokat! 15. Доповніть протилежні пари! 

16. Emese felírja a kívánságait. Alkosson mondatokat a megadott 

melléknevekkel! Használja a szeretnék igét! 

16. Емеш записує свої бажання. Утворіть речення із 

поданими прикметниками. Використайте дієслово szeretnék (хотів би, 

хотів). 

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

használni! 

17. Порівняйте! Вирішіть, треба використати перший ступінь чи 

середній ступінь! 
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Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 

fejezetben 

Керуючі дієслова: більш важливі без об’єктні дієслова у 

розділі 

18. Vonzatok 18. Закінчення для управління  

a) Párosítsa a főneveket az igékhez! а) Установіть відповідність між іменниками та дієсловами. 

b) Írja be a kérdőszavakat az a) feladat kifejezései alapján! b) Впишіть питальні слова за зразком виразів із завдання а). 

19. Írja be a hiányzó igét a megfelelő alakban! 19. Впишіть пропущене дієслово у відповідній формі! 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a fejezetben Керуючі дієслова: більш важливі об’єктні дієслова у розділі 

20. Alkosson mondatokat! Írja le őket! 20. Утворіть речення! Запишіть їх! 

21. Egészítse ki a párbeszédet az igék megfelelő alakjával! Megoldását a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

21. Доповніть діалог дієсловами у потрібній формі. Ви також можете 

перевірити ваші відповіді, прослухавши аудіозапис. 

Szórend: kell, szabad, tilos Порядок слів: потрібно, дозволено, заборонено 

22. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 22. Прослухайте та повторіть речення! 

 

23. Tilos, szabad vagy kell? Egészítse ki a kérdéseket logikusan! Adjon 

pozitív válaszokat is a minta alapján! 

23. Заборонено, дозволено чи потрібно? Заповніть питання логічним 

способом! Також дайте позитивні відповіді за зразком! 

24. Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! 24. Прослухайте та повторіть речення! 

25. Melyik válasz hova illik? 25. Яка відповідь підходить? 

a) Párosítsa! Majd hallgassa meg, és ismételje el a párbeszédeket! а) Утворіть пари! Потім прослухайте та повторіть діалог! 

b) Párosítsa ezeket a mondatokat is! Majd hallgassa meg, és ismételje el 

őket! 

b) Установіть відповідність із цими реченнями! Потім прослухайте і 

повторіть їх! 
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26. Fókuszban a főnévi igenév. Mikor mit kell csinálni? Melyik ige illik a 

mondatba? 

26. Інфінітив знаходиться у фокусному положенні. Коли потрібно 

щось робити? Яке дієслово підходить у речення? 

27. Szabályok. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott kifejezés van a 

fókuszban. Néha több szórend is lehetséges. 

27. Правила. Утворіть речення! Підкреслений вираз знаходиться у 

фокусі. Також іноді можливо більше розташування слів. 

28. Mit szabad, nem szabad, tilos és kell csinálni ezeken a helyeken? 

Alkosson mondatokat szabadon! Segítségül megadtunk néhány kifejezést 

28. Що дозволено, не дозволено, заборонено та що потрібно робити 

у цих місцях? Для допомоги ми дали деякі вирази! 

 

 

 

 

 

 

 

3. FEJEZET: SZABADIDŐS PROGRAMOK РОЗДІЛ 3: ПРОГРАМИ ВІЛЬНОГО ЧАСУ 

  

TÖRZSANYAG ОСНОВНА ПРОГРАМА 

1. Szabadidős tevékenységek, hobbik 1. Заняття у вільний час, захоплення 

a) Írja a szavakat a megfelelő rajz alá! а) Напишіть слова під відповідним малюнком! 

b) Válasszon ki három igét, és alkosson velük minél hosszabb mondatokat! 

A mondatrészek válaszolhatnak például a következő kérdésekre: 

b) Оберіть три дієслова і складіть з ними якомога довші речення. 

Наприклад, частини речень можуть відповісти на такі запитання: 
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c) Sorolja be az a) feladat igéit! c) Згрупуйте дієслова із завдання a). 

d) Ragozza az igéket jelen időben! Ahol lehet, használja mindkét ragozást! d) Провідміняйте дієслова у теперішньому часі! Використайте обидві 

дієвідміни, де це можливо! 

e) Milyen gyakran végzik ezeket a tevékenységeket? Beszélgessenek, és 

használják az alábbi mondatokat! 

e) Як часто проводяться ці заходи? Поговоріть та скористайтесь 

наведеними реченнями нижче!  

f) Írjon le néhány információt a beszélgetőpartner(ek)ről és magáról! f) Запишіть деяку інформацію про співрозмовника (-ів) та  про себе. 

2. Képzők: -ás/-és 2. Закінчення: -ás/-és 

a) Figyelje meg! а) Зверніть увагу! 

b) Egészítse ki! b) Заповніть!  

c) Alkosson néhány mondatot az -ás/-és képzővel magáról és a családjáról 

vagy a barátairól! 

c) Утворіть декілька речень із закінченнями -ás/-és про себе та свою 

сім`ю або друга! 

d) Olvassa fel a mondatait a többieknek! Reagáljanak egymás mondataira! d) Прочитайте речення іншим! Дайте відповіді на питання один 

одного! 

3. Mit csinál szabadidejében Dóra? 3. Що робить Дора у вільний час? 

a) Olvassa el a mondatokat! Majd hallgassa meg a hangfelvételt, és írja be a 

hiányzó szavakat! 

а) Прочитайте речення! Потім прослухайте аудіозапис та впишіть 

пропущені слова! 
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b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt! Mi a kérdés, ha ez a válasz? b) Прослухайте аудіозапис ще раз. Яким буде питання, якщо це 

відповідь? 

c) Készítsen hasonló interjút egy partnerrel vagy egy anyanyelvi beszélővel 

szóban vagy írásban! 

c) Підготуйте подібне інтерв’ю з партнером або носієм мови усно або 

письмово. 

4. Hírességek. Olvassa el a szövegeket! Ismer más hírességeket, akik több 

nyelven olvastak? Az interneten is kereshet információkat. 

4. Знаменитості. Прочитайте текст! Чи знаєте ви інших відомих 

людей, які читають кількома мовами? Ви також можете шукати 

інформацію в Інтернеті. 

5. Mit akarnak csinálni ezek az emberek? 5. Що хочуть робити ці люди? 

a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki a mondatokat! a) Прослухайте аудіозапис і доповніть речення! 

b) Mikor? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja le az időpontokat! b) Коли? Прослухайте аудіозапис ще раз і впишіть дати! 

6. Opció, lehetőség kifejezése: -hat/-het 6.  Вираження вміння, можливості виконати щось: -hat/-het 

a) Figyelje meg! a) Зверніть увагу! 

b) Közös programok. Alkosson mondatokat a minta alapján! b) Колективна діяльність. Утворіть речення за зразком! 

c) Javasoljon néhány programot a holnapi napra! A partnere reagál. 

Segítségül használják a b) feladat mondatait! 

c) Запропонуйте декілька програм на завтрашній день! Відреагуйте на 

питання/відповіді партнера. Для допомоги використовуйте речення з 

вправи b)! 

7. Nincs kedved fotózni? Nincs kedve fotózni? 7. Чи не бажаєте фотографувати? Чи не бажає фотографувати?  

a) Adja meg a főnévi igenevet! a) Дайте інфінітив! 

b) Beszélgessen minél több emberrel a csoportban! b) Поговоріть із якомога більшою кількістю людей у групі! 
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8. Nincs kedved színházba menni? 8. Чи не бажаєте сходити у театр? 

a) Olvassa el az alábbi csetet két barát között! Figyelje meg a rövidítéseket! a) Прочитайте листування двох друзів! Зверніть увагу на скорочення! 

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

meg Pali mondatait! 

b) Що говорять два друга один одному по телефону? Прослухайте 

розмову і складіть речення Полі! 

c) Játsszanak hasonló párbeszédeket más időpontokkal és programokkal! c) Розіграйте подібні парні діалоги з іншими датами та програмами! 

 

9. Zsófi Önt is meghívja színházba. 9.  Жофі також запрошує вас у театр. 

Fogadja el vagy mondja le a meghívást! Használjon néhányat a megadott 

mondatok közül! 

Прийміть або відхиліть запрошення. Використайте деякі подані 

речення. 

10. Mikor érsz rá? Mikor ér rá? 10.  Коли ви маєте час? Коли він/вона має час? 

a) Olvassa el, és hallgassa meg a párbeszédeket! a) Прочитайте і прослухайте діалог! 

b) Igekötők: befejezettség. Figyelje meg az igekötő funkcióját! b) Префікси: закінчення. Зверніть увагу на функції префіксів! 

11. Igekötővel vagy igekötő nélkül? 11.  Із префіксом чи без нього? 

a) Egészítse ki a mondatokat! Figyelje meg az a) és b) mondat közti 

különbséget! 

a) Доповніть речення! Зверніть увагу на різницю між реченнями  

a) і b)! 

b) Játsszanak rövid párbeszédeket az a) feladat igéivel a minta alapján! b) Розіграйте короткі діалоги з дієсловами із завдання а) за зразком! 

12. Filmek 12. Фільми 

a) Húzza alá, milyen filmeket szeret! a) Підкресліть, які вам фільми подобаються! 

b) Miért szereti vagy nem szereti ezeket a filmeket? Használja a megadott 

kifejezéseket és mondatokat! 

b) Чому ви любите чи не любите ці фільми? Використайте подані 

фрази та речення! 
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c) Beszélgessen a partnerével a minták alapján! c) Поговоріть із партнером за зразком! 

13. Filmek 13. Фільми 

a) Tisztázza a szavak jelentését! a) Уточніть значення слів! 

b) Olvassa el az ismertetőket! b) Прочитайте інформацію! 

c) Párosítsa a mondatok elejét és végét! c) Установіть відповідність між початком і кінцем речень. 

14. Mit nézünk meg a moziban? 14. Ми щось подивимось у кінотеатрі? 

a) Beszélgessenek a minta alapján, és válasszanak egy filmet! a) Поговоріть за зразком та оберіть один фільм! 

b) Nézze meg az interneten egy magyar mozi műsorát! Melyik filmet 

szeretné megnézni? Miért? 

b) Подивіться в інтернеті програму угорських кінотеатрів! Який фільм 

хотіли б подивитись? Чому?  

 

 

15. Mikor megyünk moziba? 15. Коли ми підемо у кінотеатр?  

a) Csoportosítsa a kifejezéseket! a) Згрупуйте вирази! 

b) Beszéljék meg, mikor mennek moziba! Használják az a) feladat 

mondatait! 

b) Обговоріть, коли  вони йдуть у кінотеатр! Використайте речення із 

завдання а). 

16. A pénztárnál 16. Біля каси 

a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és válaszoljon a kérdésekre!   а) Прослухайте аудіозапис і дайте відповіді на питання! 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és egészítse ki a szöveget! b) Прослухайте аудіозапис ще раз і доповніть текст! 

c) Válasszanak ki egy filmet, és játsszanak hasonló párbeszédet! с) Виберіть один фільм і розіграйте подібний діалог! 
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17. Ön következik 17. Ви наступні 

Beszélgessenek a kérdések alapján! A filmek és filmfesztiválok 

plakátját megmutathatják az interneten. 

Обговоріть питання за зразком! Ви можете показати афіші 

фільмів та кінофестивалів в Інтернеті. 

18. Kiejtés és mondatintonáció: mondatok igekötős és igekötő nélküli 

igékkel. 

18. Вимова та інтонація: речення із префіксальними та без 

префіксальними дієсловами. 

Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Прослухайте і повторіть речення! 

19. Milyen zenét szeretsz? Milyen zenét szeret? 19. Яку музику полюбляєте? Яку музику полюбляє? 

a) Olvassa el a műfajok nevét! а) Прочитайте назви музичних жанрів! 

b) Beszélgessen minél több emberrel! b) Обговоріть із якомога більшою кількістю людей! 

c) Írja le az információkat magáról és a beszélgetőpartner(ek)ről! с) Напишіть інформацію про себе та партнера (партнерів)! 

20. Hangszerek és zenészek 20. Музичні інструменти та музиканти 

Nézze meg a fotókat, és írja a szavakat a megfelelő helyre! Подивіться на фотографії і напишіть відповідно до місця! 

21. Milyen hangszeren játszol? Milyen hangszeren játszik? 21.На яких музичних інструментах граєте? На яких музичних 

інструментах грає?  

a) Egészítse ki a mondatokat! а) Доповніть речення! 

b) Játszol valamilyen hangszeren? Játszik valamilyen hangszeren? 

Beszélgessenek a minta alapján! 

b)  Граєте на якихось музичних інструментах? Грає на якихось 

музичних інструментах? Спілкуйтесь за зразком! 

22. Zeneszerzők, együttesek, fesztiválok 22. Композитори, колективи, фестивалі 
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a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! a) Обговоріть питання у маленьких групах! 

b) Mutasson be a csoportjának egy dalt vagy zeneművet az országából! Azt 

is mondja el, miért szereti! 

b) Презентуйте для групи пісню або музичний витвір своєї країни! 

Також розкажіть, чому вам подобається ця пісня! 

23. Magyarországi zenei fesztiválok 23. Угорські музичні фестивалі 

a) Beszélgessenek kisebb csoportokban! a) Обговоріть питання у маленьких групах! 

b) Olvassa el a Sziget Fesztivál ismertetőjét! b) Прочитайте інформацію про фестиваль у Сігеті! 

c) Keressen szinonim mondatokat a szövegben! c) Знайдіть синонімічні речення у тексті! 

d) Alkosson hasonló szövegeket az alábbi fesztiválokról a megadott 

információk segítségével! 

d) Утворіть подібні тексти про подібні фестивалі із допомогою доданої 

інформації! 

24. Ön következik 24. Ви наступні 

Milyen fesztiválok vannak az Ön országában? Mutasson be egyet szóban és 

írásban! Használja a 23. feladat szókincsét! 

Які фестивалі проводяться у вашій країні? Презентуйте в усній та 

письмовій формі! Використайте словник із 23 завдання. 

25. Sportágak 25. Види спорту 

a) Írja a megfelelő helyre a sportágak nevét! a) Напишіть назви видів спорту у відповідному місці! 

b) Melyik sportágakban sikeresek a magyarok? Melyik sportágakban sikeres 

az Ön országa? Tudja-e, melyik sportágban sikeres a többiek országa? 

b) У яких видах спорту угорці досягають успіху? У якому спорті 

досягають успіху спортсмени вашої країни? Чи знаєте ви, у якому виді 

спорту, спортсмени країн ваших партнерів успішні? 

26. Sportolók és sportágak 26. Спротсмени і види спорту 

a) Egészítse ki a táblázatot! a) Заповніть таблицю! 
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b) Beszélgessenek, és válaszoljanak a kérdésekre! b) Обговоріть та дайте відповіді на запитання! 

27. Múzeumok és kiállítások Budapesten 27. Музеї та виставки у Будапешті 

a) Vajon melyik múzeumhoz tartoznak a szavak? A b) feladat fotói 

segítenek. 

a) До якого музею належать слова? Вам допоможуть фото із завдання 

b). 

b) Olvassa el, és hallgassa meg a szövegeket! b) Прочитайте та прослухайте текст! 

c) Igaz vagy hamis? Jelölje meg! c) Правда чи неправда? Позначте правильну відповідь! 

 

28. Téged melyik múzeum érdekel a legjobban? Önt melyik múzeum 

érdekli a legjobban? 

28. Який музей для тебе найбільш цікавий? Який музей для вас 

найбільш цікавий? 

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

elmennek! 

a) Обговоріть за зразком! Оберіть один музей, куди б ви хотіли 

сходити! 

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

megtudott! 

b) Хто і чим цікавиться? Обговоріть із більшою кількість людей та 

запишіть інформацію, яку дізнались! 

c) Beszéljenek meg egy időpontot, amikor elmennek az egyik múzeumba! 

Ehhez használhatják a 15. feladat mondatait. 

c) Обговоріть час для відвідування одного з музеїв. Для цього можна 

використати речення із 15 завдання. 

29. Engedélykérés a múzeumban 29.  Запит на дозвіл у музеї 

a) A -hat/-het képzővel engedélyt is kérhetünk. Figyelje meg! a) Ви можете попросити дозволу, використовуючи афікс -hat / -het. 

Зверніть увагу! 

b) Kérjen engedélyt a múzeumban egyes és többes számban! b) Попросіть дозволу в музеї в однині та у множині! 

30. Válassza ki az egyik múzeumot, és keressen további információkat 

az interneten! 

30. Оберіть один музей і знайдіть про нього більше інформації в 

інтернеті! 
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31. Mutasson be egy múzeumot a saját országából! 31. Презентуйте музей у власній країні! 

32. Összefoglalás. Portré 32. Напишіть короткий переказ. Портрет 

Készítsen interjút egy választott személlyel! Ha van magyar ismerőse vagy 

családtagja, beszélgessen vele! Az interjút le is írhatja, és fel is veheti. 

Підготуйте інтерв’ю з обраною особою! Якщо ви маєте угорського 

знайомого або члена родини, поговоріть з ним (нею)! Також можете 

зробити нотатки або записати аудіозапис. 

  

KIEJTÉS: r ВИМОВА: r 

  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Прослухайте та повторіть  

2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Прослухайте та повторіть слова! 

3. Ki mit csinál? Hallgassa meg, és egészítse ki a mondatokat! Majd 

ismételje el őket! 

3. Хто чим займається? Прослухайте і доповніть речення! Пізніше 

повторіть їх! 

 

4. Párbeszédek. Egészítse ki a válaszokat! Majd ismételje el a mondatokat! 4. Розмова. Заповніть відповіді! Пізніше повторіть речення! 

5. Filmek 5. Фільми 

a) Hallgassa meg, és írja le a mellékneveket! a) Прослухайте і запишіть прикметники! 

b) Játsszanak párbeszédeket a megadott szavakkal és az a) feladat 

mellékneveivel! 

b) Розіграйте діалоги із поданими словами та прикметниками із 

завдання а)! 

  

NYELVTANI  ÖSSZEFOGLALÓK  ÉS  GYAKORLATOK ГРАМАТИЧНІ  ПРАВИЛА  І  ТАБЛИЦІ 
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Gyakoriság, rendszeresség kifejezése: naponta, hetente Вирази, які виражають частоту та регулярність дій: щодня, 

щотижня 

1. Alkosson szinonim szerkezeteket! 1. Утворіть синонімічні конструкції! 

2. Milyen gyakran? Egészítse ki! 2. Як часто? Заповніть! 

3. Anna szokásai. Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki a 

mondatokat! 

3. Звички Анни. Прослухайте аудіозапис і доповніть речення! 

Főnévképzők: -ás/-és Суфікси: -ás/-és 

4. Szóképzés 4. Словотворення: 

a) Képezzen főneveket az -ás/-és képzővel! a) Утворіть іменники із суфіксами -ás/-és! 

b) Képezzen igéket! Adja meg a vonzatot is! b) Утворіть дієслова! Також додайте  

5. Mi a hobbid? Mi a hobbija? Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

5. Яке ваше хобі? Яке його/її хобі? Ви також можете перевірити ваші 

відповіді, прослухавши аудіозапис. 

6. Tilos! Alkosson mondatokat a minták alapján! 6. Заборонено! Утворіть речення за зразком! 

Képzők: -hat/-het Афікси: -hat/-het 

7. Ragozza az igéket! Figyelem! Nem mindegyik igének van két ragozása! 7. Провідміняйте дієслова! Зверніть увагу! Не всі дієслова мають дві 

дієвідміни!  

8. Laci engedélyt kér. Mit mond? Mit válaszol az édesanyja? 8. Лоці просить дозволу. Що говорить? Що відповідає його мати? 
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9. Két elégedetlen kamasz. Mit mondanak? Egészítse ki! Ellenőrizze 

megoldásait a hangfelvétellel! 

9. Двоє незадоволених підлітків. Що вони говорять? Заповніть!  

Перевірте свої відповіді, прослухавши аудіозапис!  

A főnévi igenév (Ismétlés) Інфінітив (Повторення) 

10. Képezzen főnévi igenevet! 10. Утворіть інфінітив!  

11. Egészítse ki a mondatokat! A szavak helyes sorrendben vannak. 11. Доповніть речення! Слова розташовані у правильному порядку. 

Igeragozás: -lak/-lek (Ismétlés) Дієвідмінювання: -lak/-lek (Повторення) 

12. Egészítse ki a párbeszédeket! A zárójeles alakok opcionálisak. 

Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

12. Доповніть діалоги! Слова в дужках необов’язкові. Ви також 

можете перевірити ваші відповіді, прослухавши аудіозапис. 

Igekötők: befejezettség Приставки: закінчення дії 

13. Egészítse ki logikusan a mondatokat! Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

13. Логічно доповніть речення! Ви також можете перевірити ваші 

відповіді, прослухавши аудіозапис. 

14. Meg- vagy el-? Egészítse ki! 14.  Префікс meg-  чи  el- ? Заповніть! 

15. Párosítsa a mondatokat a kontextus alapján! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

15. Установіть відповідність між реченнями за контекстом. Ви 

також можете перевірити ваші відповіді, прослухавши аудіозапис. 

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. Що робить Динеш? Утворіть речення про малюнки за зразком! 

Використайте подані дієслова та зверніть увагу на порядок слів! Якщо 

дієслово має префікс, починайте речення з префікса!  

Előre- és visszautalás: azért, ezért Посилання вперед і назад: azért (тому), ezért (для того/за це) 

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. З’єднайте речення! У цих реченнях ezért / azért розміщується у 

фокусному положенні. Дієслово (або дієслово + заперечне слово) 

ставиться після ezért / azért. 
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A személyes névmás alakjai: belőlük, bennük, rajtuk, róluk Форми особового займенника: belőlük (з них), bennük (в них), 

 rajtuk (на них), róluk (про них) 

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

vonzatukkal együtt! 

18. Запишіть правильну форму займенників. Потім вивчіть дієслова 

разом із залежним іменником! 

Főnévképzők: -ó/-ő Суфікси: -ó/-ő 

19. Kihez szól a felhívás? Egészítse ki a mondatokat logikusan! 19. На кого спрямовано оголошення? Логічно доповніть речення! 

 

20. Foglalkozások tárgyas szerkezetekből. Alkosson foglalkozásneveket! 20. Професії, утворенні з виразів із безпосереднім предметом. 

Утворіть назви професій! 

A többes szám: -k (Ismétlés) Множина: -k (Повторення) 

21. Filmekről. Tegye többes számba! Ügyeljen a rendhagyó alakokra! 21. Про фільми. Перетворіть у множину! Зверніть увагу на  

неправильні форми! 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék a 

fejezetben 

Керуючі дієслова: більш важливі неперехідні (нетранзитивні) 

дієслова у розділі 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék a fejezetben Керуючі дієслова: більш важливі перехідні (транзитивні) 

дієслова у розділі 

22. Alkosson szókapcsolatokat! Néha több megoldás is lehetséges 22. Утворіть словосполучення! Іноді можливо декілька варіантів. 

Szórend: igekötős mondatok (Ismétlés) Порядок слів: префіксальні речення (Повторення) 

Az ige van a fókuszban: az igekötő nem válik el Дієслово у центрі уваги: префікс не відокремлений 

23. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 23. Прослухайте та повторіть наступні речення!  
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24. Mit csinálsz ma? Írja be az igéket logikusan! Ügyeljen a ragozás 

típusára! 

24. Що ви робите сьогодні? Напишіть дієслова у логічному порядку!  

Зверніть увагу на тип відмінювання! 

Más mondatrész van a fókuszban: az igekötő elválik У фокусі є інша частина речення: префікс відокремлений 

25. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 25. Прослухайте та повторіть наступні речення! 

26. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott szó vagy kifejezés 

fókuszpozícióban van. Néha több megoldás is lehetséges. 

26. Утворіть речення! Підкреслене слово або вираз знаходиться у 

фокусному положенні. Іноді можливо декілька варіантів. 

27. Tessék? Mit mondasz? Kérdezzen, majd adjon rövidebb és hosszabb 

választ a minta alapján! 

27. Перепрошую. Що ви сказали? Запитайте, потім дайте коротку та 

довгу відповідь за зразком! 

 

 

4. FEJEZET: HÉTVÉGÉK ÉS HÉTKÖZNAPOK РОЗДІЛ 4: ВИХІДНІ І БУДНІ ДНІ 

  

TÖRZSANYAG ОСНОВНА ПРОГРАМА 

1. Milyen volt a hétvégéd? Milyen volt a hétvégéje? 1. Як пройшли твої вихідні? Як пройшли його/її вихідні? 

a) Mi pozitív, mi negatív? Csoportosítsa a szavakat és kifejezéseket! a) Що позитивне, а що негативне? Згрупуйте слова та 

словосполучення! 

b) Olvassa el a lehetséges válaszok listáját! b) Прочитайте список можливих відповідей! 

c) Milyen volt a hétvégéje? Írjon legalább öt mondatot! c) Як пройшли його/її вихідні? Напишіть принаймні п’ять речень!  

d) Beszélgessen legalább két emberrel a minta alapján! Használja a b) és a 

c) feladat mondatait! 

d) Порозмовляйте принаймні із двома людьми за зразком! 

Використовуйте речення із завдання b) та c)! 
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2. A múlt idő: egyes szám első személy (Ismétlés) 2. Минулий час: перша особа однини (Повторення) 

a) Tanulmányozza az első kötetből már ismerős táblázatot! a) Вивчіть, вже знайому таблицю, із першої глави! 

b) Írja le az egyes szám első személyű, múlt idejű alakokat! b) Напишіть першу особу однини в минулому часі! 

3. Tibor hétvégén a Bükkben kirándult 3. Тібор був на екскурсії у горах Bükk на вихідних 

a) Nézze meg az interneten, hol van a Bükk hegység! Kereshet fotókat is a) Знайдіть в інтернеті інформацію, де знаходяться гори Bükk. Також 

можете знайти фотографії 

b) Tibor neve -t betűvel kezdődik. Minden, amit csinált, -t kap múlt időben. 

Írja az igéket a rajzok alá! 

b) Ім’я Тібора починається з літери -t. Все, що робив, у минулому часі 

отримує закінчення -t. Напишіть дієслова під малюнками! 

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

megadott szavakat! 

c) Використовуючи малюнки, розкажіть, що Тібор робив учора! 

Використайте подані слова. 

4. Tibor és Lea beszélget 4. Тібор та Лео розмовляють 

a) Tibor Leával, a barátnőjével szkájpol. Mit mesél neki? Hallgassa meg a 

hangfelvételt! Jelölje meg, hogy igaz vagy hamis az állítás! 

a) Тібор розмовляє зі своєю дівчиною Лією через Skype. Що він 

розповідає її? Прослухайте аудіозапис. Позначте, чи твердження 

правдиве чи неправдиве! 

b) Mit mond Tibor? Írja be az igéket a megfelelő alakban! A feladatot a 

hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel 

ellenőrizheti. 

b) Що говорить Тібор? Введіть дієслова у правильній формі. Ви також 

можете вирішити завдання за допомогою голосового запису або 

перевірити свої відповіді, прослухавши аудіозапис. 

 

5. Múlt idejű igeragozás: egyes szám 5. Відмінювання у минулому часі: однина 

a) Figyelje meg az egyes szám második személy (te) igeragjait Lea 

mondataiban! 

a) Зверніть увагу на закінчення другої особи однини (te) у реченнях 

Лео! 

b) Alkosson kérdéseket a megadott igékkel! Majd válaszoljon is a b) Утворіть запитання із поданими дієсловами! Потім дайте відповіді 
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kérdésekre! A szavak helyes sorrendben vannak на запитання! Слова розташовані у правильному порядку. 

c) Figyelje meg az egyes számú határozatlan és a határozott ragozást! c) Зверніть увагу на об’єктивне і без об'єктивне відмінювання в однині! 

d) Írjon néhány mondatot Tibor napjáról harmadik személyben! d) Напишіть декілька речень про день Тібора від третьої особи!  

6. Látnivalók a Bükkben 6. Визначні місця у Bükk 

a) A Bükk egy hegység Magyarországon. Mit gondol, milyen helyeket lehet 

egy hegységben találni? Húzza alá! 

a) Гора Bükk в Угорщині. Як ви вважаєте, які місця можна знайти в 

горі? Підкресліть! 

b) Párosítsa a képeket és a mondatokat! b) Установіть відповідність між картинками і реченнями!  

c) Önök szeretnének a Bükkben kirándulni? Beszélgessenek a minta 

alapján! 

c) Ви бажаєте поїхати подорожувати у Bükk? Поговоріть за зразком!  

7. Ön következik 7. Ви наступні 

Mutasson be röviden egy nemzeti parkot vagy más természeti 

értéket az országából! Keressen információkat és fotókat az 

interneten! 

Коротко опишіть національний парк або іншу природну 

цінність вашої країни! Знайдіть інформацію та фотографії в 

інтернеті! 

8. Eltévedt kiránduló 8. Загублений мандрівник 

a) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak jelentését! a) Ключові слова. Уточніть значення слів! 

b) Vajon miről szól a szöveg? A gyakori szavak nagyobbak a szófelhőben b) Про що йдеться мова у тексті? Часто вживанні слова пишуться з 

великої букви. 

c) Olvassa el, és hallgassa meg a hírt! c) Прочитайте і прослухайте новину! 

9. Riport a magas sarkú csizmás lánnyal 9. Репортаж із дівчиною на високих підборах 

a) Vajon mit válaszol a lány a riporter kérdéseire? Használja az 

információkat a szövegből! 

a) Що відповідає дівчина на запитання репортера? Використайте 

інформацію з тексту! 
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b) Hallgasson meg egy lehetséges megoldást! A szöveget a Függelékben 

találja. 

b) Прослухайте можливе рішення! Текст можна знайти у додатку. 

c) Alakítsa át a kérdéseket tegezővé! c) Перетворіть питання у неформальну форму! 

10. Mi nem illik a sorba? Húzza át! 10. Що не підходить у рядок? Підкресліть! 

 

11. Ön következik. Meséljen a tapasztalatairól! 11. Ви наступні. Розкажіть про свій досвід! 

12. A repülőtéren 12. В аеропорті 

Beszélgessenek kisebb csoportokban! Спілкуйтесь у маленьких групах! 

13. Ágota-Marietta hétvégén érkezett haza a Fülöp-szigetekről 13. Агота-Марієтта прибула з Філіппін на вихідних 

a) Olvassa el a történet rövid vázlatát, és alkosson feltételezéseket! a) Прочитайте короткий нарис історії та зробіть припущення! 

b) Hallgassa meg a hangfelvételt, és írja le, mi volt a valódi probléma! b) Прослухайте аудіозапис і напишіть, яка була справжня проблема! 

14. Mit csinált Ágota-Marietta a reptéren? 14. Що робила Агота-Марієтта в аеропорту? 

a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg! a) Прослухайте аудіозапис і позначте відповіді! 

b) Egészítse ki a szöveget múlt idejű igékkel! Ellenőrizze megoldásait a 

hangfelvétellel! 

b) Допоніть текст дієсловами у минулому часі! Перевірте ваші 

відповіді, прослухавши аудіозапис! 

c) Laci melyik mondatai ironikusak/humorosak? Húzza alá! c) Які речення Лоці є іронічними/жартівливими? Підкресліть! 

15. Figyelje meg a mondatokat a szövegben! Majd használja őket új 

minidialógusokban! Egy mondat nem szerepel a szövegben. 

15. Зверніть увагу на речення у тексті! Потім використайте їх у 

нових маленьких діалогах! У тексті невистачає одного речення. 

16. Ágota-Marietta nevében -t és -tt is van. Minden, amit csinált, -t és egy 

személyben -ott/-ett/-ött toldalékot kap. Figyelje meg! 

16. В імені Ágota-Marietta є -t і -tt. Все, що ви робили, -t і в першій 

особі закінчення ott/-ett/-ött ортимує. Зверніть увагу! 
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17. Újságcikk: Egy egér miatt 12 órát késett a repülőgép 17. Газетна стаття: Літак запізнився на 12 годин через мишу 

a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Ключові фрази. Уточніть їх значення! 

b) Ezt írta az esetről az újság. Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! b) У газеті було написано про подію. Прочитайте і прослухайте текст!  

c) Milyen egyéb információkat talál a szövegben Ágota-Marietta 

elbeszéléséhez képest? 

c) Яку додаткову інформацію ви можете знайти у порівняному тексті 

з історією Аготи-Марієтти? 

18. Ön következik 18. Ви наступні 

a) Utazott már olyan járművel, amelyik késett? Meséljen és írjon egy 

élményéről a kérdések alapján! 

a) Ви коли-небудь їздили на транспортному засобі, який запізнився? 

Розкажіть і напишіть про свій досвід за зразком запитань! 

b) Beszélgessenek a kérdésekről! b) Обговоріть питання!  

19. Ottó aktívan töltötte a hétvégét 19. Отто активно провів вихідні 

a) Mit mesél Ottó hétfőn a kollégáinak? Hallgassa meg a hangfelvételt! 

Válogassa ki Ottó mondatait, és írja is le őket! 

a) Що Отто розповідає колегам у понеділок? Прослухайте аудіозапис! 

Оберіть речення Отто та запишіть їх! 

b) Ottó nevében -tt van. Minden, amit csinált, -ott/-ett/-ött toldalékot kap. 

Igaz vagy hamis? Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és jelölje meg! 

b) В імені Ottó є -tt. Все, що ви робили, отримує закінчення -ott/-ett/-ött. 

Правда чи неправда? Прослухайте ще раз аудіозапис і позначте 

правильну відповідь!  

 

c) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és javítsa ki a hamis állításokat! 

Használja a nem…, hanem… szerkezetet! 

c) Ще раз прослухайте аудіозапис і виправте неправдиві твердження! 

Використайте структуру  nem…, hanem… ( не …, а …) 

20. A múlt idő: -tt (-ott/-ett/-ött) 20. Минулий час: -tt (-ott/-ett/-ött) 

Figyelje meg a ragozást! Зверніть увагу на відмінювання! 
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21. Ottó hétvégéje 21. Вихідні Отто 

a) Egészítse ki a szöveget! Megoldásait a 19. feladat hangfelvételével is 

ellenőrizheti 

a) Доповніть текст! Також ви можете перевірити ваші відповіді, 

прослухавши аудіозапис із 19 завдання 

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

szövegből! 

b) Що розповідає дочка Отто про вихідні? Використайте інформацію з 

тексту!  

22. A tihanyi apátság 22. Абатство Тіхані 

a) Kulcsszavak. Tisztázza a jelentésüket! a) Ключові слова. Уточніть їх значення! 

b) Olvassa el, és hallgassa meg a szövegeket! b) Прочитайте і прослухайте текст! 

c) Nézze meg Tihany honlapját! Keressen további információkat a városról! c) Подивіться веб-сайт Тіхані! Знайдіть більше інформації про місто! 

d) Meséljen és írjon röviden valamilyen fontos épületről az Ön országában! 

Képeket is kereshet róla az interneten. 

d) Розкажіть і коротко напишіть про важливу будівлю у вашій країні! 

Також в інтернеті можете знайти картинки. 

23. Te is futottál hétvégén? Ön is futott hétvégén? 23. Ви бігали на вихідних? Він/Вона бігав/бігала на вихідних? 

a) Alkosson kérdéseket tegezve és önözve! Figyelje meg a pozitív és negatív 

válaszokat! 

a) Утворіть формальні та неформальні запитання! Зверніть увагу на 

позитивні та негативні відповіді!  

b) Használja a megadott mondatkezdeteket más múlt idejű kérdésekben és 

válaszokban! 

b) Використайте подані початки речень в інших питаннях та відповідях 

у минулому часі!  

24. Ivett otthon töltötte a hétvégét 24. Іветт провела вихідні вдома 

a) Ivett igéi mind rendhagyók. Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! 

Melyik ige múlt ideje ez? Írja a vonalra! 

a) Всі дієслова Іветт - неправильні. Прочитайте і прослухайте текст! 

Яке дієслово у минулому часі? Запишіть дієслова у рядок! 

b) Határozatlan vagy határozott ragozású az ige? Miért? b) Безоб’єктне чи об’єктне відмінювання дієслів? Чому? 
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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) Зараз зверніть увагу на дієслова з префіксом та без нього! Яка 

функція префіксу у реченні? Це вказує на напрямок чи завершення дії? 

25. A múlt idő: rendhagyó igék 25. Минулий час: неправильні дєслова 

a) Figyelje meg a ragozást! a) Зверніть увагу на дієвідмінювання! 

b) Beszélgessenek, és gyűjtsenek minél több információt a csoport tagjaitól! b) Поговоріть між собою і отримайте більше інформації від членів 

вашої групи! 

26. A praktikus ment/elment és volt 26. Практичне ment/elment та volt 

a) A ment/elment igét szinte minden igével használhatjuk. Figyelje meg az 

igekötős és az igekötő nélküli ige használatát és a szórendet! 

a) Дієслово ment/elment можна використовувати із будь яким 

дієсловом. Зверніть увагу на вживання та порядок слів дієслова з 

префіксом та без нього! 

b) A volt igét is használhatjuk szinte minden igével. A szórend attól függ, 

mi van a fókuszban. Figyelje meg! 

b) Дієслово volt можна використовувати із будь яким дієсловом. 

Порядок слів залежить від того, що є у фокусі. Зверніть увагу!  

27. Csináltál valamit hétvégén? Csinált valamit hétvégén? 27. Чимось займались на вихідних? Щось робив/робила на вихідних?  

a) Válasszanak néhány időpontot, és beszélgessenek a minta alapján! a) Оберіть декілька дат та обговоріть їх за зразком!  

b) Milyen tervei vannak erre a hétre vagy a hétvégére? Legalább öt 

mondatot írjon! Használja a megyek/elmegyek igéket! 

b) Які плани ви маєте на тиждень або вихідні? Напишіть хоча б п’ять 

речень! Використайте дієслова megyek/elmegyek! 

28. Rekordok – rendhagyó igékkel 28. Аудіозапис із неправильними дієсловами!  

a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket! a) Ключові фрази. Уточніть їх значення! 

b) Olvassa el a szövegeket! Majd tippelje meg a hiányzó mennyiségeket! 

Ellenőrizze feltevéseit a hangfelvétellel! 

b) Прочитайте тексти! Потім відгадайте пропущену кількість. 

Перевірте свої припущення за допомогою аудіозапису! 

c) Olvassa el, és hallgassa meg még egyszer a szövegeket! Jelölje meg a 

mondatokban a fókuszt! Miért ez a szó áll fókuszpozícióban? 

c) Прочитайте і прослухайте текст ще один раз! Позначте, що в реченні 

знаходиться у центрі уваги! Чому це слово стоїть у фокусному 
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положенні?  

d) Meséljék el egymásnak a szövegek tartalmát! d) Розкажіть один одному зміст тексту! 

29. Kiejtés és intonáció: a -t és a -tt kiejtése 29. Вимова та інтонація: вимова -t і -tt 

Hallgassa meg, és ismételje el a mondatokat! Прослухайте і повторіть речення! 

30. Mi történt Önökkel a múlt héten? 30. Що сталось з вами на минулому тижні?  

a) Beszélgessenek a minta alapján! Használjanak minden igetípust! 

Segítségül megadtunk néhány igét. 

a) Поговоріть за зразком! Використайте усі типи дієслів! Для 

допомоги,  ми дали вам декілька дієслів.  

 

b) Figyelje meg! Így idézhetjük valaki más szavait: b) Зверніть увагу! Ось так можна цитувати чужі слова: 

c) Alkosson idézett kérdéseket a minta alapján! c) Утворіть цитовані запитання за зразком! 

d) Mesélje el és írja le, amit az a) feladatban megtudott! d) Розкажіть та запишіть, що дізнались у завданні a)! 

31. Összefoglalás: Milyen napod volt? Milyen hétvégéd volt? 31. Короткий зміст: Яким був ваш день? Якими були ваші вихідні? 

Írja le blogbejegyzés formájában, mit csinált tegnap vagy 

hétvégén! A szöveget fotókkal is illusztrálhatja. Használja a 

megadott kérdéseket, vagy meséljen önállóan! 

Опишіть у формі блогу, що ви робили вчора чи на вихідних! 

Також можна проілюструвати текст фотографіями. 

Використайте подані запитання або розкажіть самостійно! 

  

KIEJTÉS: t ВИМОВА: t 

  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Прослухайте та повторіть! 
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2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Прослухайте та повторіть слова! 

3. Egészítse ki a mondatokat! Majd ismételje el őket! 3. Доповніть речення! Потім повторіть їх! 

4. Mit csinált tegnap Évi? Egészítse ki! Majd ismételje el a mondatokat! 4. Що вчора робила Еві? Доповніть! Потім повторіть речення! 

5. Játsszanak párbeszédeket! Használják a megadott kifejezéseket! 5. Розіграйте діалоги! Використайте подані вирази!  

  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK ГРАМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ ТА ЗАВДАННЯ 

  

A múlt idő Минулий час 

1. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 1. Заповніть таблицю! Зверніть увагу на тип відмінювання! 

2. Otílitától mindenki csak kérdez. Írjon kérdéseket és válaszokat a minta 

alapján! Ügyeljen az igekötő helyére! 

2. Усі тільки запитують Отілу. Напишіть запитання та відповіді за 

зразком! Зверніть увагу на місце префікса! 

3. Határozatlan vagy határozott ragozás? Írja be az igéket! 3. Безоб’єктне чи об’єктне відмінювання? Впишіть дієслова! 

4. Melinda kirándult 4. Мелінда подорожувала 

 

a) Olvassa el a szöveget, és húzza alá az igéket! Melyik ige jelen 
idejű, 
és melyik múlt idejű? A szöveget meg is hallgathatja. 

а) Прочитайте текст і підкресліть дієслова. Які дієслова є у 

теперішньому часі в минулому часі? Ви також можете прослухати 

текст. 

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

б) Яке питання, якщо це відповідь Мелінди? Пишіть неформально і 

офіційні запитання. 

5. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 5. Заповніть таблицю. Зверніть увагу на тип дієвідміни. 

6. -t vagy -ott/-ett/-ött? Írja be! Ügyeljen a ragozás típusára! 6. -t або -ott / -ett / -ött? Закиньте порожні місця. Зверніть увагу 

на тип спряження. 

7. Mi történt először? Mi történt utána? Alkosson mondatokat! 

A szavak helyes sorrendben vannak. 

7. Що сталося спочатку? Що сталося далі? Складати речення. 

Слова розташовані в правильному порядку. 
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8. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 8. Заповніть таблицю. Зверніть увагу на тип дієвідміни. 

9. Vilmos Skóciában pihen. Tegye a szöveget múlt 
időbe! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

9. Вільмос проводить відпустку в Шотландії. Покладіть текст у 

минулий час. Ви можете перевірити свої відповіді, прослуховуючи 

аудіо запис. 

10. Egészítse ki a táblázatot! Ügyeljen a ragozás típusára! 10. Заповніть таблицю. Зверніть увагу на тип спряження.. 

11. Határozott vagy határozatlan a ragozás? Egészítse ki a 
párbeszédeket! Ügyeljen az igekötő helyére! 

11. Визначене або невизначене відмінювання. Доповніть діалоги. 

Зверніть увагу на положення префікса. 

12. Éva beteg 12. Ева хвора 

a) Olvassa el a mondatokat, és húzza alá az igéket! а) Прочитайте речення та підкресліть дієслова. 

b) Tegye a mondatokat múlt időbe! Megoldásait a hangfelvétellel 

is ellenőrizheti. 

б) Поставте речення у минулий час. Ви можете перевірити свої 

відповіді, прослухавши аудіозапис. 

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

в) Напишіть запитання та відповіді в минулому часі на основі 

прикладу. Використовуйте подані вирази. 

13. Határozatlan ragozás egyes számban. Csoportosítsa az igéket! 13. Неозначене та визначене відмінювання однини. Згрупуйте 

дієслова.. 

14. Alkosson mondatokat a minta alapján! Ügyeljen a ragozásra és 

az ige típusára! 

14. Складіть речення за прикладом. Зверніть увагу на тип 

дієвідміни та тип дієслова. 

15. Melyik mondat jelen idejű, és melyik múlt idejű? Melyik 

lehet mind a kettő? 

15. Які речення є у теперішньому часі та в минулому часі? Які 

можуть бути в обидвох? 

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

hiányzó igéket! 

16. Повідомлення. Послухайте повідомлення і запишіть пропущені 

дієслова. 
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Idézett (indirekt) kérdések Непрямі запитання 

Eldöntendő (igen-nem) kérdések Так-ні питання 

Kiegészítendő (kérdőszós) kérdések Спеціальні питання 

17. Mit kérdezett Adél? Alakítsa át a mondatokat a minták alapján! 17. Що запитав Адель? Перетворіть речення за прикладом. 

Válaszok és más idézett mondatok Відповіді та інші непрямі речення 

18. Rövid beszélgetések. Párosítsa a kérdéseket és a válaszokat! 18. Короткі бесіди. Знайдіть відповідну відповідь на запитання. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék 

a fejezetben 

Дієслова із залежним закінченням: Найважливіші неперехідні 

дієслова розділу 

19. Kérdések és válaszok 19. Питання та відповіді 

a) Írja a szavakat a mondatba! Néha több megoldás is lehetséges. а) Запишіть слова у реченні. Іноді правильними є кілька відповідей. 

b) Írja be a kérdőszavakat az a) feladat kifejezései alapján! б) Запишіть запитальні слова на основі виразів у вправі а). 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék 

a fejezetben 

Дієслова із залежним закінченням: Найважливіші перехідні 

дієслова у розділі 

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

20. Що? Яка найвірогідніша відповідь? Ви можете перевірити свою 

відповідь, прослуховуючи аудіозапис. 

21. Nosztalgia. Mit mond Donát Diánának? Egészítse ki a 

mondatokat a minta alapján! 

21. Ностальгія. Що Донат говорить Діані? Доповніть речення на 

прикладі 
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Szórend: 

vonzatos igék semleges (narratív) mondatokban 1. 

                                           Порядок слів:  

  Дієслова із залежними закінченнями в нейтральних (розповідних) 

реченнях 1 

Igekötő nélküli ige és egy vonzat: a vonzat előtt 

nincs 

névelő 

  Дієслово без префікса та одного залежного іменника: Перед 

залежним іменником немає артикля. 

22. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 22. Послухайте і повторіть подані нижче речення. 

23. Ez történt a múlt héten. Egészítse ki a vonzatot logikusan! 23. Це сталося минулого тижня. Доповніть правильно префікс ! 
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24. Ki mikor mit csinált? Írja be az ige múlt idejű alakját! 24. Хто, що і коли робив? Випишіть минулий час дієслів. 

25. Ki mit csinál? Alkosson mondatokat! Ügyeljen a toldalékolásra! 25. Хто чим займається? Складіть речення. Зверніть увагу на 

закінчення. 

Igekötő nélküli ige és egy vonzat: a vonzat előtt 

vannévelő 

Дієслово без префікса та одного залежного іменника: Артикль 

перед залежним іменником 

26. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 26. Послухайте і повторіть подані нижче речення. 

27. Alkosson párbeszédeket a minta alapján! Tegye az igéket múlt 
időbe! Ügyeljen a ragozásra! 

27. Складіть діалоги за прикладом. Поставте дієслова в минулому 

часі. Зверніть увагу на тип спряження. 

28. Bővítse a mondatokat a megadott szavakkal! Alkosson 

semleges mondatokat! 

28. Напишіть речення з поданими словами. Складіть нейтральні 

речення 

Gyakorlás vegyesen Попрактикуйтесь 

29. Alkosson semleges mondatokat a megadott szavakból! 

Gyakran több szórend is lehetséges. 

29. Складіть нейтральні речення, використовуючи подані слова. 

Часто можливі декілька порядки слів. 

30. Vasárnapi program 30. Недільна програма 

a) Egészítse ki a mondatokat logikusan! Majd húzza alá a 
vonzato(ka)t! Figyelje meg a helyüket! 

а) Доповніть речення відповідним дієсловом. Потім підкресліть артиклі. 

Слідкуйте за їх порядком. 

b) Melyik vonzat lehetne máshol is? Alkosson újabb mondatokat! б) Який артикль може бути в іншому місці? Утворіть нові речення. 
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5. FEJEZET: TANULNI JÓ! 5 РОЗДІЛ : НАВЧАТИСЯ ВЕСЕЛО! 
  

TÖRZSANYAG ОСНОВНА ПРОГРАМА 

  

1. Középiskolai tantárgyak 1. Шкільні предмети в середній школі 

a) Írja a tantárgyak nevét a megfelelő helyre! Figyelem! Egy 

tantárgyhoz nincs illusztráció. 

а) Напишіть назви предметів під потрібним малюнком. В одного 

предмета немає малюнка. 
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b) Melyik órán mit csináltunk a középiskolában? Egészítse 

ki a mondatokat az a) feladat szavaival! Ellenőrizze 

megoldásait a 

hangfelvétellel! 

б) Що ми робили на цих заняттях у середній школі? Доповніть речення 

словами із вправи а). Перевірте свої відповіді за допомогою аудіозапису. 

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

listán? 

в) Чи є / чи був у середній школі якийсь інший предмет, якого немає у 

списку? 

2. Mi volt a kedvenc tantárgyad? Mi volt a kedvenc tantárgya? 2. Яким був ваш улюблений предмет? 

a) Beszélgessen minél több emberrel! а) Поговоріть із якомога більшою кількістю людей. 

b) Olvassa el, miért lehet szeretni vagy nem szeretni egy tantárgyat? б) Прочитайте список, чому вам може подобатись чи не подобатись 

шкільний предмет. 

c) Indokolják az a) feladatban mondott véleményüket a fenti 

mondatokkal! 

в) Поясніть свою думку у вправі а), використовуючи деякі з наведених 

вище речень. 

d) Írjon le néhány információt! г) Запишіть деяку інформацію. 

3. Érdemjegyek 3. Відмітки та оцінки 

a) Érdemjegyek Magyarországon. Olvassa el a szöveget! а) Знаки та оцінки в Угорщині. Прочитай текст. 

b) Melyik a legjobb és a legrosszabb jegy az Ön országában? 

Beszélgessenek, és írjanak néhány mondatot! 

б) Яка найкраща та найгірша оцінка у вашій країні? Поговоріть між 

собою і напишіть кілька речень. 

4. Henriett bemutatja a kedvenc középiskolai tanárát 4. Генрієтт представляє свого улюбленого вчителя середньої школи 

a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és válaszoljon a kérdésekre! а) Послухайте запис і дайте відповіді на запитання. 



MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

41 

 

 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és egészítse ki a hiányzó 

információkat! Ügyeljen a toldalékokra! 

б) Прослухайте запис ще раз і заповніть інформацію. Зверніть увагу на 

закінчення. 

5. Milyen tanárai voltak? 5. Якими були ваші вчителі? 

a) Így adhatunk valakiről pozitív és negatív jellemzést egyszerre. 

Figyelje meg! 

а) Ось як ви можете дати позитивний і негативний опис комусь. 

Слідкуйте! 

b) Jellemezze egy (volt) tanárát! Használja az a) feladat szerkezeteit, 
és 

az 1. fejezet 26–28. oldalának feladatait! 

б) Представте одного зі своїх (колишніх) вчителів. Ви можете 

використовувати речення у вправі а) та вправах на сторінках 24-26 1-го 

розділу 
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6. Két magyar gimnazista Franciaországban 6. Двоє угорських старшокласників у Франції 

a) Ki mondja: Aurél vagy Vanda? Olvassa el a mondatokat! Majd 

hallgassa meg a hangfelvételt, és írja a nevet a vonalra! 

а) Хто це говорить: Аурель чи Ванда? Прочитайте речення. Потім 

прослухайте аудіозапис і напишіть імена в рядках. 

b) Melyik iskola ez: a magyar vagy a francia? Hallgassa meg újra a 

hangfelvételt, és írja le! 

б) Яка це школа: угорська чи французька? Прослухайте аудіозапис ще 

раз і позначте відповіді. 

c) Írja be az igéket helyes alakban! A feladatot a hangfelvétellel is 

megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

в) Запишіть дієслово у правильній формі. Ви можете виконати вправу 

або перевірити відповіді, прослухавши аудіозапис  

7. Írja le vagy mondja el, mit mesél Amália Vandáról és Aurélról! 

Használja a megadott mondatkezdeteket! 

7. Що б сказала Амалія про Ванду та Ауреля? Напишіть або скажіть 

їй думки. Використовуйте подані речення. 

8. A módhatározó: -an/-en vagy -l/-ul/-ül 8. Прислівники способу: -an / -en або -l / -ul / -ül 

a) Figyelje meg a módhatározó képzését! а) Поспостерігайте, як утворюються прислівники. 

b) Józsi mesél. Írja be a módhatározókat! Ellenőrizze megoldásait a 

hangfelvétellel! 

б) Джозі розповідає про себе. Випишіть прислівники. Перевірте свої 

відповіді, прослухавши аудіозапис. 

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

mindkét helyre illik. 

9. Середня школа чи університет? Згрупуйте слова. Деякі слова 

належать до обох груп. 

10. Az érettségitől a diplomáig 10. Від закінчення середньої школи до університету 

a) Melyik ige illik a főnévhez? Párosítsa! а) Знайдіть відповідне дієслово. Складіть в пари. 

b) Ez történik az egyetemen. Írja be az igéket a megfelelő helyre! 

A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a 

hangfelvétellel ellenőrizheti. 

б) Це відбувається в університеті. Запишіть дієслова в потрібне місце. 

Ви можете виконати вправу, прослухавши аудіозапис або перевірити 

відповіді на записі. 
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c) Mesélje el a szöveg tartalmát múlt időben, mintha Ön is egy 
magyar 

egyetemre járt volna! 

в) Розповідайте текст у минулому часі так, ніби ви навчалися в 

угорському університеті. 

11. Ön következik 11. Ваша черга 

Az érettségitől a diplomáig. Mutassa be a saját országa egyetemi 

rendszerét a kérdések alapján! 

Від закінчення середньої школи до університетського диплому. 

Представте університетську систему вашої країни на основі питань. 
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12. Fontosabb egyetemi és főiskolai karok 12. Основні факультети університетів та технічних університетів 

Válaszoljon a kérdésekre! Két kar neve két helyre is illik. Дайте відповіді на запитання. Вам доведеться двічі використовувати 

назву двох факультетів. 

13. Egyetemi élet 13. Життя в університеті 

a) Kulcsszavak. Tisztázza a jelentésüket! а) Ключові слова. Уточнити їх значення. 

b) Egy internetes fórumon három egyetemista mesél az életéről. 

Olvassa el, és hallgassa meg a szövegeket! 

б) Троє студентів університету розповідають про своє життя на 

Інтернет-платформі. Читайте і слухайте тексти. 

c) Kire igaz? Írja a nevet a vonalra! в) Знайдіть відповідну особу. Напишіть ім’я. 

d) Válaszoljon a kérdésekre a minta alapján! г) дайте відповіді на запитання, спираючись на приклад. 

14. Ön következik 14. Ваша черга 

Milyen egyetemi tapasztalatai vannak? Beszélgessenek 

kisebb csoportokban! Használják a 13. feladat mondatait és 

az alábbi 

mondatokat! 

Чи маєте ви досвід в  університеті? Розмовляйте між собою в групі 

Використовуйте речення з вправи 13 та речення нижче. 

15. Az igekötő: befejezettség múlt időben 15. Префікси: Завершення дії в минулому 

a) Figyelje meg! а) Слідкуйте! 

b) Válaszoljon a kérdésekre a minta alapján! Ellenőrizze megoldásait 
a 

hangfelvétellel! 

б) Дайте відповіді на запитання, спираючись на приклад. Перевірте свої 

відповіді за допомогою аудіозапису. 

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

mondják fejből! 

в) Розіграйте діалоги. Ви можете прочитати питання, але відповісти на 
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них, запам’ятавши їх. 

16. Vizsgaidőszak 16. Іспити 

Mi jut eszébe a vizsgaidőszakról? Készítsen asszociációs hálót! Яка ваша асоціація з іспитними періодами? Складіть карту розуму. 

17. Rebeka felhívja Tamást 17. Ребека телефонує Томашу 

a) Igaz vagy hamis? Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg! а) Справжнє чи хибне? Прослухайте аудіозапис і позначте правильну 

відповідь. 

b) Ki mondja? Tamás vagy Rebeka? Írja a nevet a vonalra! б) Хто це говорить? Томаш чи Ребека? Напишіть імена на рядку. 

c) Hallgassa meg még egyszer a beszélgetést, és olvassa el a teljes в) Прослухайте розмову ще раз і прочитайте весь текст. 
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szöveget!  

18. Kérdések és válaszok 18.Запитання та відповіді 

a) Mi illik össze? Megoldásait a 17. feladat hangfelvételével is 

ellenőrizheti. 

а) Знайдіть відповідні відповіді. Ви можете перевірити свої відповіді за 

допомогою аудіозапису у вправі 17. 

b) Tanulmányozzák az a) feladat minidialógusait! Majd játsszák el 
őket 

párban! Először használják a könyvet, utána játsszák el őket fejből! 

б) Спостерігайте за міні-діалогами у вправі а). Розігруйте їх у парах. Ви 

можете використовувати книгу вперше. Потім працюйте на пам’ять. 

c) Találjon ki újabb szituációkat az alábbi mondatokhoz! в) Використовуйте наведені нижче речення у нових ситуаціях. 

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. Вимова та інтонація речення: дієслова з артиклем / залежним 

іменником. Послухайте і повторіть речення. Якщо артикль ставиться 

перед іменником, артикль та дієслово звучать як одне єдине слово. 

20. Az első egyetemek 20. Перші університети 

a) A világ legrégebbi, ma is működő egyetemei. Ismeri őket? а) Найстаріші університети світу. Ти їх знаєш? 

b) Az első magyar egyetemek. Olvassa el az információkat! Ismeri 

valamelyik magyar egyetemet? Ha igen, meséljen róla! Használja az 

a) 

feladat mondatait! 

б) Перші угорські університети. Прочитайте інформацію. Чи знаєте ви 

якийсь із цих угорських університетів? Розкажіть про це. 

Використовуйте речення у вправі а). 

21. Ön következik 21. Ваша черга 

a) Melyik volt az első egyetem az Ön kontinensén / országában / 

városában? Az interneten is gyűjthet információkat. 

а) Який був перший університет на вашому континенті / у вашій країні / 

у вашому місті? Ви можете використати інформацію в Інтернеті. 

b) Mutasson be röviden egy egyetemet az országából! Segítségül 

használhatja az alábbi mondatokat. 

б) Проведіть коротку презентацію університету у вашій країні. Ви 



MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

47 

 

 

можете використовувати речення нижче. 

22. Szótanulás 22. Вивчення слів 

a) Hogyan tanulja a magyar szavakat? Húzza alá, ami igaz Önre! а) Як ви вивчаєте угорські слова? Підкресліть, що вам підходить. 

b) Beszélgessenek kisebb csoportokban a mondatok segítségével б) Спілкуйтеся в групах. Використовуйте подані речення. 

c) Beszéljék meg ezeket a kérdéseket is! в) Обговоріть також ці питання. 

23. Az alvás rendet tesz a fejben 23. Сон наводить порядок у голові 
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a) Ön szerint igaz vagy hamis az állítás? Jelölje meg! Majd 

hasonlítsák 

össze a válaszaikat kisebb csoportokban! 

а) Яке, на вашу думку,  твердження є правильним чи хибним? Позначте 

свої відповіді. Порівняйте свої відповіді з іншими групами. 

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

szöveget! 

б) Перевірте свої гіпотези. Прочитайте і прослухайте текст. 

c) Válaszoljon a kérdésekre! в) Дайте відповіді на запитання. 

24. Foglalja össze a cikk tartalmát a megadott kifejezések 

segítségével! 

24. Підсумуйте статтю, використовуючи подані вирази. 

25. Összefoglalás: külföldi tapasztalatok és nyelvtanulás 25. Короткий зміст та огляд: Досвід за кордоном, вивчення мов 

a) Ön egy internetes fórumon a következő bejegyzést olvassa: а) Ви прочитали такий запис на Інтернет-платформі: 

b) Válaszoljon Flórának a kérdések alapján! Használjon néhányat a 

megadott mondatokból! 

б) Дайте відповідь Флорі на основі запитань. Використовуйте деякі 

подані речення. 

  

KIEJTÉS: h                                   ВИМОВА: h 

  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Послухайте і повторіть. 

2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Послухайте і повторіть слова. 

3. Hol hiányzik a h? Hallgassa meg, és egészítse ki a mondatokat! 

Majd ismételje el őket! 

3. Де не вистачає h? Послухайте і доповніть речення. Потім повторіть 

їх. 

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

4. Послухайте діалог і запишіть пропущені слова. Потім повторіть 

речення. 
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5. Diktálás 5. Диктант 

a) Írja le a kérdéseket! Majd ismételje el őket! а) Запишіть запитання. 

 

b) Játsszanak párbeszédeket az a) feladat kérdéseivel! Kezdjék a 

választ a Hát… szóval! 

б) Програйте діалоги, використовуючи запитання у вправі а). Почніть 

свою відповідь з Hát ... (Ну) 
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NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK ГРАМАТИЧНА ТАБЛИЦЯ І ВПРАВИ 

  

Múlt idő: a segédigék múlt ideje Минулий час: Минулий час допоміжних дієслів 

Ragozható segédigék Відмінювання допоміжних дієслів 

1. Határozott vagy határozatlan ragozás? Írja be az igét a 

megfelelő 

alakban! 

1. Пряме чи невизначене відмінювання? Запишіть дієслово у потрібній 

формі. 

2. Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen a ragozás típusára! 2. Доповни речення. Зверніть увагу на тип спряження. 

3. Akartam, tudtam vagy szerettem? Írja be! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

3. Akartam, tudtam чи szerettem? Заповнити пропущені місця. Ви 

можете перевірити свої відповіді, прослухавши аудіозапис. 

Nem ragozható segédigék Неможливе відмінювання допоміжних дієслів 

4. A gimnáziumban 3. У середній школі 

a) Péter liberális iskolába járt, Pál pedig szigorú iskolába. Szabad 

volt, kellett vagy nem volt szabad? Egészítse ki a mondatokat a 

minta 

alapján! 

а) Питер пішов до ліберальної школи, а Павло - до суворої школи. Szabad 

volt, kellett чи nem volt szabad? Доповніть речення на прикладі. 

b) Hilda néni mesél. Lehetett vagy kellett? Írja be! б) Тітка Хільда розповідає. . Lehetett чи kellett? Заповнити пропущені 

місця. 

A számnév: egyedül, ketten, hárman Числівники: egyedül (поодинці), ketten (двоє людей, ми вдвох / ви / вони), 

hárman (троє людей, ми втрьох / ви / вони) 

5. Statisztika. Válaszoljon a kérdésekre! 5. Статистика. Дайте відповіді на запитання. 
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6. Körülbelül hányan? Válaszoljon többféleképpen! A teljes 
diagram 

120 diákot jelent. 

6. Приблизно скільки людей? Відповідайте на запитання різними 

способами. Вся схема представляє 120 учнів. 

7. Válaszoljon a kérdésekre szabadon! 7. Дайте відповіді на запитання самостійно. 

Múlt idő: többes szám (Gyakorlás) Минулий час: множина (Практика) 

8. Írja be a hiányzó alakokat! Segítséget a 4. fejezet 60-68. oldalán 

talál. 

8. Заповніть відсутні форми. Довідку можна знайти на сторінках 60-68 у 

розділі 4. 
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9. Írja be a hiányzó alakokat a hangfelvétel alapján! 9. Заповніть відсутні форми, прослуховуючи аудіозапис. 

10. Alkosson párbeszédeket a minta alapján! Ügyeljen a ragozás 

típusára! A szavak helyes sorrendben vannak. 

10. Складіть діалоги за прикладом. Зверніть увагу на тип спряження. 

Слова розташовані в правильному порядку. 

11. Alakítsa át a mondatokat! 11. Перетворіть речення. 

12. Mit kérdezhet, aki hiányzott a magyaróráról? Írja be! 

A határozott tárgy gyakran igekötős igét kíván. 

12. Що може запитати хтось, хто був відсутній у класі угорської? 

Заповнити пропущені місця. Речення з певним об’єктом часто 

вимагають дієслова з префіксом. 

A módhatározó: lassan, nehezen, jól, rosszul Прислівники режиму: lassan (повільно), nehezen (з працею), jól (добре), 

rosszul (погано) 

13. Válaszoljon a kérdésekre! 13. Дайте відповіді на запитання. 

14. Ha fáradt vagyok… Egészítse ki a mondatokat! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

14. Коли я втомився ... Доповни речення. Ви можете перевірити свої 

відповіді, прослухавши аудіозапис. 

15. A jó tanuló és a rossz tanuló. Hogyan dolgozik Béci az 

iskolában? Írjon mondatokat! Használja a megadott mellékneveket! 

15. Хороший учень і поганий учень. Як справи Биці в школі? Писати 

речення. Використовуйте подані прикметники. 

Ellentétre utaló kötőszók: mégis, mégsem Сполучники, що вказують на протилежності: mégis (незважаючи на 

це), mégsem (тим не менше) 

16. Kösse össze a mondatok elejét és végét! 16. Знайдіть відповідні частинки речень. 

17. Mégis vagy mégsem? Egészítse ki! Ellenőrizze megoldásait a 

hangfelvétellel! 

17. Mégis чи mégsem? Заповнити пропущені місця. Перевірте свої 

відповіді, прослухавши аудіозапис. 

Igekötők: befejezettség múlt idejű mondatokban Префікси: Завершення дії у реченнях минулого часу 
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18. Még mindig …? Egészítse ki a mondatokat a minta alapján! 

Ügyeljen a ragozás típusára! Megoldásait a hangfelvétellel 

is ellenőrizheti. 

18. Ти все ще ...? Доповніть речення на прикладі. Зверніть увагу на тип 

спряження. Ви можете перевірити свої відповіді, прослухавши 

аудіозапис. 

 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék 

a fejezetben 

Дієслова із залежним закінченням: Найважливіші неперехідні 

дієслова розділу 
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19. Vonzatos igék 19. Дієслова із залежними закінченнями 

a) Melyik főnevek illenek az igéhez? Írja be! а) Які іменники відповідають дієслову? Заповнити пропущені місця. 

b) Egészítse ki ezeket a mondatokat is! Néha több megoldás is 

lehetséges. 

б) Доповніть також ці речення. Іноді можлива декілька відповідей. 

20. Nehéz napon. Írja be a hiányzó toldalékokat! Ügyeljen 

az ékezetekre! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, 

vagy 

megoldásait a hangfelvétellel ellenőrizheti. 

20. Тяжкий день. Запишіть відсутні закінчення. Слідкуйте за 

акцентами. Ви можете виконувати вправу, прослуховуючи аудіозапис, 

або можете перевірити відповіді на записі. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas (tranzitív) igék 

a fejezetben 

Дієслова із залежним закінченням: Найважливіші перехідні 

дієслова розділу 

21. Mit csinált Olga tegnap otthon és az irodában? Tegye a 

kifejezéseket múlt időbe, és csoportosítsa őket! Néhány 

mondat mindkét helyre illik. 

21. Що робила Ольга вдома та в офісі вчора? Поставте вирази в 

минулий час і згрупуйте їх. Деякі речення відповідають обом групам. 

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

ékezetekre! 

22. Заповніть -t прямого об’єкта та інше закінчення. Зверніть увагу 

на акценти. 

Szórend: 

vonzatos igék semleges (narratív) mondatokban 2. 

                                           Порядок слів:  

Дієслова із залежними закінченнями в нейтральних (розповідних) 

реченнях 2 

Igekötő nélküli ige és két vonzat: csak az egyik vonzat 

előtt van névelő 

Дієслова без префікса та двох залежних іменників: лише один із 

залежних іменників має артикль 

23. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 23. Послухайте і повторіть подані нижче речення. 
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24. Mit csináltál tegnap? Írja be a megfelelő főnevet! 24. Що ти робив учора? Напишіть відповідник іменника. 

Igekötő nélküli ige és két vonzat: mindkét vonzat előtt 

van névelő 

Дієслова без префікса та два залежні іменники: обидва залежні 

іменники мають артикль 

25. Hallgassa meg, és ismételje el az alábbi mondatokat! 25. Послухайте і повторіть подані нижче речення. 

26. Mit csinál …? Alkosson mondatokat a 25. feladat mintái alapján! 26. Що ... робиш? Складіть речення на основі прикладів у вправі 25 
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6. FEJEZET: AHOL A LEGTÖBB IDŐT TÖLTJÜK РОЗДІЛ 6: ДЕ МИ НАЙБІЛЬШЕ ПРОВОДИМО ЧАС 
  

TÖRZSANYAG ОСНОВНА ПРОГРАМА 

  

1. Állásinterjú 1. Співбесіда на роботу 

Mi jut eszébe a szóról? Beszélgessenek, és gyűjtsenek szavakat 

és kifejezéseket! 

Яке асоціювання у вас із цим словом? Розмовляйте між собою і 

використовуйте слова та вирази. 

2. Álláshirdetés 2. Оголошення про роботу 

a) Olvassa el az álláshirdetést! а) Прочитайте оголошення про роботу. 

b) Milyen embert keres a cég? Jelölje meg azokat az 
információkat, amelyeket a hirdetés szövegében megtalál! 

б) Яку людину шукає компанія? Позначте інформацію, яку ви можете 

знайти в тексті. 

c) Figyelje meg a vonatkozó névmás használatát! в) Зверніть увагу на вживання відносного займенника. 

3. Vass Kornélia jelentkezik a munkára 3. Вас Корнелія претендує на роботу 

a) Olvassa el Kornélia életrajzát! а) Прочитайте резюме Корнелії. 

b) Alkosson mondatokat Kornéliáról! б) Складіть речення про Корнелію. 

4. Mit mondanak Kornéliáról a cégnél? Alkosson vonatkozói 
mellékmondatokat! 

4. Що в компанії говорять про Корнелію? Зробити відносні речення 

5. Mit kérdezhetnek Kornéliától az állásinterjún? 5. Яких питань може очікувати Корнелія на співбесіді? 

a) Alkosson kérdéseket! Kezdje őket a kérdőszóval! Az ige a 

kérdőszó után áll. 

а) Ставте запитання. Почніть їх із запитального слова. Дієслово 

ставиться після запитального слова. 
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b) Mit gondol, mit válaszol Kornélia a fenti 

kérdésekre? Beszélgessenek, és írják le a 

gondolataikat! 

б) Що, на вашу думку, відповідає Корнелія на запитання вище? 

Розмовляйте між собою та робіть нотатки. 

6. Az állásinterjún 6. На співбесіді 

a) Hallgassa meg az állásinterjút! Melyik két kérdést nem hallja az 5. 

a) feladat kérdései közül? 

а) Послухайте співбесіду на роботу. Яке питання ви не чуєте із питань у 

вправі 5. а)? 
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b) Mire vonatkozik a válasz? Néhány kifejezés több helyre is illik. б) На що посилається відповідь? Деякі вирази можуть 

використовуватись більше одного разу. 

c) Milyen információkat hall még? Hallgassa meg újra a 

hangfelvételt, 
és írja le! 

в) Яку ще інформацію ви можете почути? Прослухайте аудіозапис ще 

раз і робіть нотатки. 

d) Egészítse ki a szöveget a hiányzó szavakkal és kifejezésekkel! 

A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja, vagy megoldásait a 

hangfelvétellel ellenőrizheti. 

г) Доповніть текст пропущеними словами та виразами. Ви можете 

виконати вправу, прослухавши аудіозапис або перевірити відповіді на 

записі. 

e) Figyelje meg az alábbi szavak és kifejezések használatát a 

szövegben! Majd használja őket új kontextusban! 

д) Зверніть увагу на вживання наступних слів та виразів у тексті. Потім 

використовуйте їх у новому контексті. 

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

7. Знайди відповідне дієслово. Потім напишіть минулий час у 

правильній формі. 

8. Mit kérdeztek Kornéliától? 8. Які запитання отримала Корнелія? 

a) Válaszoljon Kornélia nevében! а) Дайте відповіді на запитання від імені Корнелії. 

b) Figyelje meg a kérdések igeidejét! б) Спостерігайте за часом напруженості запитань. 

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. Подивіться на резюме Корнелії та очікування компанії під час 

вправи 2. Як ви думаєте, чи отримає Корнелія роботу? Поговоріть з 

кожним і запишіть свою думку! 

10. Ön következik 10. Ваша черга 

a) Írja meg saját, táblázatos életrajzát vagy egy fiktív életrajzot! а) Напишіть власне резюме або уявне резюме. 
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b) Cseréljék ki egymás között az életrajzot, és tegyenek fel kérdéseket 

egymásnak az 5. a) és a 6. d) feladat segítségével! 

б) Поміняйте своє резюме з партнером та задайте питання за допомогою 

вправ 5. а) та 6. г). 

11. Kiejtés és mondatintonáció: összetett mondatok. Hallgassa 

meg, és ismételje el a mondatokat! 

11. Вимова та інтонація речення: складені речення. Послухайте і 

повторіть речення. 

12. Milyen emberrel dolgozik együtt szívesen? 12. З якими людьми ти любиш працювати?  

a) Ön milyen emberrel dolgozik együtt szívesen? Készítsen 

fontossági listát! 

а) З якими людьми ти любиш працювати? Проставте якості відповідно 

до їх важливості. 

b) Hasonlítsa össze a listáját a beszélgetőpartnerével! б) Порівняйте свій рейтинг із вашим партнером. 

c) Egy brit magazin négyszáz embert kérdezett meg arról, kivel в) Британський журнал запитав 400 людей про те, з якими 
людьми вони люблять працювати.  
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dolgozik együtt szívesen. Hallgassa meg a hangfelvételt, és húzza alá 
az a) feladatban a hallott kifejezéseket! 

Прослухайте аудіозапис і підкресліть вирази, які ви чуєте з 
вправи а). 

d) Írja be a főneveket a megfelelő helyre! A feladatot a hangfelvétellel 

is megoldhatja vagy ellenőrizheti. 

г) Запишіть іменники в потрібне місце. Ви можете виконати вправу до 

прослуховування аудіозапису або перевіряйте відповіді на записі. 

e) Foglalja össze a fontos kritériumokat a kifejezések segítségével! д) Узагальніть найважливіші критерії, використовуючи подані вирази. 

13. Béla kollégái 13. Колеги Бели 

a) Olvassa el a mondatokat! Majd hallgassa meg, mit mesél Béla a 
kedvenc kollégájáról, Feriről! Tegye sorrendbe a mondatokat! 

а) Прочитайте речення. Тоді послухайте, що Бела говорить про свого 

улюбленого колегу, Фері. Поставте речення у правильному порядку. 

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

б) Що, на вашу думку, Бела розповідає про Анетт, свого іншого колегу? 

Спробуйте побудувати текст на основі поданих виразів. 

c) Egészítse ki a hiányzó kifejezéseket! A feladatot a hangfelvétellel 

is 

megoldhatja vagy ellenőrizheti. 

в) Доповніть текст пропущеними висловами. Ви можете виконати 

вправу, прослухавши аудіозапис або перевірити відповіді за допомогою 

запису. 

14. Ön következik 14. Ваша черга. 

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! 

а) Якщо ви працюєте: які якості вам потрібні на роботі? Якщо ви 

навчаєтесь: Які якості потрібні студентам? 

Створити список. Обґрунтуйте свою думку. Використовуйте вирази у 

вправах 12 та 13. 

 

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

б) Якими є ваші колеги / однокурсники? У вас є 
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надихаючий колега чи побратим? Розкажіть про нього / неї. 

 

15. Beszélgessenek kisebb csoportokban! Használják a megadott 
mondatokat! 

15. Розмовляйте між собою меншими групами. Використовуйте 

подані речення. 

 

16. Halló! Halló! 16. Привіт! Привіт! 

 

a) Szinonim mondatok. Melyik mondatok jelentik ugyanazt? 

Kösse össze! 

а) Синонімічні речення. Які речення означають одне і те ж? З’єднайте їх 
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b) Hallgasson meg három telefonbeszélgetést! Melyik cím melyik 

szituációhoz illik? 

б) Прослухайте три телефонні розмови. Який заголовок відповідає 

ситуації? 

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

в) Написати подібні неформальні та офіційні діалоги. Вивчіть слово і 

використовуйте якомога більше виразів там. 

17. A feltételes mód: udvarias kérdések és kérések 17. Умовний спосіб: Ввічливі запитання та прохання 

a) Hogyan mondhatjuk udvariasabban? Figyelje meg! а) Як ми можемо сказати це більш ввічливо? Спостерігайте. 

b) Figyelje meg a feltételes mód jelét és az igeragokat! б) Зверніть увагу на закінчення умовного та дієслівного закінчень. 

c) Kérjen szívességet a minták alapján tegezve és önözve! в) Висловлюйте неформальні та офіційні ввічливі прохання. 

d) Játsszanak párbeszédeket tegezve és önözve! Használják a c) 

feladat mondatait és az alábbi mintákat! 

г) розіграйте неформальні та офіційні діалоги. Скористайтеся реченнями 

з вправи в) та прикладами нижче. 

18. Kérjen szívességet! Használja a rajzokat és a megadott igéket! 18. Здійснюйте запити. Використовуйте подані малюнки та дієслова. 

19. Te és Ön 19. Ти і Ви 

a) Kit tegezünk, és kit magázunk (= önözünk)? Olvassa el, és 

hallgassa 
meg a szöveget! 

а) Коли ми використовуємо неформальну та офіційну форми? Читайте і 

слухайте текст. 

b) Az Ön országában is így van? б) Чи так само у вашій країні? 

20. Foglalkozások 20. Професії 

Mi a foglalkozása ezeknek az embereknek? Írja a vonalra! Яка професія цих людей? Напишіть це на рядку. 

21. Ki hol dolgozik? Mit csinál? 21. Хто де працює? Що вони роблять? 
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a) Írjon mondatokat a minta alapján! Adja meg a helyet és 

a tevékenységet! Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

а) Напишіть речення на прикладі. Дайте місце і діяльність. Ви можете 

перевірити свої відповіді, прослухавши аудіозапис. 

b) Melyik foglalkozás miért fontos? Beszélgessenek, és 

alkossanak mondatokat! 

б) Чому ці професії важливі? Так один до одного і складайте речення. 

22. Előnyök és hátrányok 22. Переваги та недоліки 

a) Milyen előnye és hátránya lehet a foglalkozásoknak? Egészítse ki 

az ellentétpárokat! 

а) Які переваги та недоліки можуть мати робочі місця? Напишіть 

протилежності. 

 

b) Alkosson mondatokat a minta alapján! Használja a -hat/-het 
képzőt! 

б) Складіть речення за прикладом. Використовуйте афікс -hat / -het. 

 

23. Beszélgessenek a foglalkozásokról! Ehhez használhatják a 21. 
feladat mondatait az alábbi minta szerint. 

23. Бесіда про професії. Ви можете використовувати речення у вправі 

21, як у прикладі. 
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24. Vajon ki beszél? 24. Хто розмовляє? 

a) Három ember mesél a munkája előnyeiről és hátrányairól. Vajon 
mi a foglalkozásuk? 

а) Троє людей говорять про переваги та недоліки своєї роботи. Якою 

може бути їх професія? 

b) Írja be az igéket a helyes alakban! A feladatot a hangfelvétellel 

is megoldhatja, vagy megoldásait a hangfelvétellel is 
ellenőrizheti. 

б) Запишіть дієслова у потрібних формах. Ви можете виконати вправу, 

прослухавши аудіозапис або перевірити відповіді за допомогою запису. 

c) Írjon hasonló szöveget a saját munkájáról! в) Напишіть подібний текст про свою роботу. 

25. Gondolatok a jövő munkahelyéről 25. Думки про робоче місце майбутнього 

a) A szakértők szerint ilyen lesz a jövő munkahelye. Ön szerint 

pozitív vagy negatív a változás? Írja a táblázatba! 

а) Ось так буде виглядати робоче місце майбутнього. Що позитивного, а 

що негативного? Позначте свою думку в таблиці. 

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

б) Обговоріть свою думку. Використовуйте вирази нижче. 

26. Milyen lesz a jövő munkahelye? 26. Яким буде робоче місце в майбутньому? 

Hallgassa meg, és olvassa el a szöveget! Послухайте і прочитайте текст. 

27. Jövőbeli események kifejezése 27. Розмова про майбутні події 

a) Figyelje meg! а) Слідкуйте! 

b) Olvassa el újra a szöveget, és húzza alá a jövőről szóló 
mondatokat! 

б) Прочитайте текст ще раз і підкресліть речення про майбутнє. 

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. 

в) Більше тенденцій. Складіть речення у майбутньому часі на основі 

прикладу. Дієслово fog ставиться перед інфінітивом. Majd  
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розміщується після інфінітива. 

 

28. Összefoglalás: Elégedett vagy a munkáddal? 28. Короткий зміст та огляд: Чи задоволені Ви своєю роботою? 

 

Egy internetes fórumon az alábbi kérdést olvassa: Elégedett 

vagy a munkáddal? Reagáljon a kérdésre! Válaszában írjon az 
alábbi 
pontokról is! 

На Інтернет-платформі ви читаєте таке запитання: Чи задоволені ви 

своєю роботою? Дайте відповідь на запитання. Напишіть про 

наступні пункти. 

  

KIEJTÉS: ny ВИМОВА: ny 
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1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Послухайте і повторіть. 

2. Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! 2. Послухайте і повторіть слова. 

3. Melléknév és főnév. Egészítse ki a kifejezéseket! Majd ismételje el 

őket! 

3. Прикметники та іменники. Доповніть вирази. Потім повторіть їх. 

4. Diktálás. Írja le a kérdéseket! Majd ismételje el őket! 4. Диктант. Написати питання. Потім повторіть їх. 

5. Előny vagy hátrány? Játsszanak párbeszédeket a minta alapján! 5. Перевага чи недолік? Розігруйте діалоги на основі 

  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK ГРАМАТИЧНА ТАБЛИЦЯ ТА ВПРАВИ 

  

A vonatkozó névmás: aki, akit, akivel Відносний займенник: aki (хто), akit (кого), akivel (з ким) 

1. Milyen emberrel szeret együtt dolgozni? Fejezze be a 

mondatokat! 

1. З якими людьми ти любиш працювати? Закінчи речення. 

2. Milyen emberekkel szeret időt tölteni? Írja be a ragokat, 

ahol szükséges! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

2. З якими людьми ви любите проводити час? Запишіть закінчення 

там, де це необхідно. Ви можете перевірити свої відповіді, прослухавши 

аудіозапис. 

 

 

Közvetlen kérdések és idézett kérdések Прямі запитання та відповіді на запитання 
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3. Kérdések iskoláról, munkahelyről 3. Питання про школу та робоче місце 

 

a) Alkosson közvetlen és idézett kérdéseket a minta alapján! а) Складіть прямі та непрямі запитання на прикладі. 

b) Mit kérdeztek Anitától? Melyik kérdésre válaszol a 

mondat? Alakítsa át az a) feladat kérdéseit a minta alapján, 

és írja őket a 

megfelelő helyre! 

б) Що вони просили у Аніти? На яке питання відповідає речення? 

Перетворіть запитання у вправі а) на основі прикладу. Потім порівняйте 

їх із правильною відповіддю. 

Előreutalás és visszautalás: az, ez Посилання на передмову та зворотне посилання: az, 

ez 
4. Írja be a mondatokba a névmás megfelelő alakját! 4. Доповни речення правильною формою займенника. 

5. Alkosson bevezető mondatokat a megadott igékkel! Ügyeljen a 5. Складіть вступні речення з поданими дієсловами. Зверніть 

увагу на закінчення  

6. Ezt vagy azt? Egészítse ki a szöveget! 6. Ezt чи azt? Доповніть текст. 

A feltételes mód: jelen idejű igeragozás Умовний час: Відмінювання теперішнього часу 

7. Ragozza az igéket! Ügyeljen a ragozás típusára! 7. Відмінюй дієслова. Зверніть увагу на тип дієвідміни. 

8. Ragozza az igéket! Ügyeljen a ragozás típusára! 8. Відмінюй дієслова. Зверніть увагу на тип дієвідміни. 

A feltételes mód funkciói Функції умовного способу 

9. Kérjen szívességet! Egészítse ki a mondatokat logikusan! 

Majd alkosson önöző kérdéseket! Néha több megoldás is 

lehetséges. 

9. Задавайте ввічливі запитання. Доповніть речення логічно. Потім 

поставте офіційні запитання. Іноді можлива декілька відповідей. 

10. Mit szeretne Kornélia? Alkosson mondatokat a minták alapján! 

A 

szeretnék a főnévi igenév előtt áll. 

10. Що б хотіла Корнелія? Складіть речення на прикладі. Szeretne 

ставиться перед інфінітивом. 

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

alapján! 

11. Вибачте, але я не можу допомогти. Доповніть речення на прикладі. 
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Az elválasztás szabályai Правила переносу 

12. Válassza el a szavakat! 12. Розділіть слова. 

A jövő idő Майбутній час 

13. Tegye a mondatokat jövő időbe! A fog a főnévi igenév előtt áll. 

Néha több megoldás is lehetséges. 

13. Поставте речення у майбутній час. Fog ставиться перед 

інфінітивом. Іноді можлива декілька відповідей. 

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. Емеше замислюється над тим, що вона буде робити по-іншому 

наступного року. Що вона каже? Складіть речення. Слова розташовані 

в правильному порядку. Ви можете перевірити свої відповіді, 

прослухавши аудіозапис. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan (intranzitív) igék 

a fejezetben 

Дієслова із залежним закінченням: найважливіші неперехідні 

дієслова розділу 

15. Melyik szavak illenek az igéhez? Írja be! 15.Знайдіть відповідні слова. Заповніть пропущені місця. 

16. Mariann mesél.  16. Маріанн розповідає історію 
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16. Mariann mesél. Írja be a hiányzó 

ragokat a 15. feladat alapján! A 

feladatot a hangfelvétellel is 

megoldhatja, vagy megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti 

16. Маріанна розповідає історію. 

Впишіть відсутні закінчення, за 

прикладом вправи 15. Ви можете 

робити вправу прослуховуючи 

аудіозапис, або можете перевірити 

Ваші відповіді прослухавши 

аудіозапис.  

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas 

(tranzitív) igék a fejezetben 

Дієслова із залежними 

закінченнями: найважливіші 

перехідні дієслова у розділі 

17. Egészítse ki a mondatokat a 

hiányzó tárggyal! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

17. Доповніть речення прямим 

додатком. Ви можете перевірити 

відповіді, прослухавши аудіозапис.  

18. Írja be a hiányzó igét! A 17. feladat 

szövege segít 

18. Впишіть відсутні дієслова! Текст 

у вправі 17 допоможе.  

Szórend: fókuszos mondatok igekötő 

nélkül 

Порядок слів: речення з фокусом без 

префікса 

19. Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat 

19. Прослухайте та повторіть 

речення. 

20. Alkosson a semleges (narratív) 

mondatokból fókuszos mondatokat! 

Kérdezzen, majd válaszoljon a minta 

alapján 

20. Складіть речення із фокусом з 

нейтральних (розповідних) речень. 

Запитайте, а потім дайте відповідь за 

зразком.   

21. Foglalkozások. Válaszoljon a 

kérdésekre! Az első mondat narratív, a 

másodikban van fókusz. Ügyeljen a 

szórendre és a ragozás típusára. 

21. Професії. Дайте відповіді на 

запитання. Перше речення 

розповідне, друге має фокус. 

Зверніть увагу на порядок слів та 

тип дієвідміни.  

22. Hallgassa meg, és ismételje el a 

tagadó mondatokat! 

22. Послухайте і повторіть заперечні 

речення. 

23. Jakab mindent rosszul tud. Javítsa 

ki a hibás információkat kétféleképpen, 

23. Якаб не знає правди. Виправіть 

неправдиву інформацію двома 
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a minta alapján. способами, як у зразку.   

24. Alkosson kérdéseket! A kérdőszó 

fókuszpozícióban van. Majd adjon 

tagadó válaszokat a megadott 

szerkezetekkel a minta alapján 

24. Поставте питання! Питальне 

слово знаходиться у фокусі. Потім 

дайте негативні відповіді з даними 

структурами, як у зразку  

7. FEJEZET:KÖZEL ÉS TÁVOL РОЗДІЛ 7: БЛИЗЬКО ТА 

ДАЛЕКО 

  

TÖRZSANYAG ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ  

  

1. Szállodai tapasztalatok 1. Досвід проживання в готелі  

Beszélgessen minél több partnerrel! Поговоріть із якомога більшою 

кількістю партнерів 

2. Ilyen lehet a szálloda 2. Яким може бути готель 

a) Egészítse ki az ellentétpárokat! А) Напишіть антоніми   

b) Mire van feltétlenül szüksége egy 

szállodában? Mire nincs? Mi fontos 

Önnek? Beszélgessenek kisebb 

csoportokban! 

B) Що безсумнівно є необхідним для 

Вас у готелі? Що ні? Що для Вас є 

важливим? Обсудіть це у невеликих 

групах. 

3. Két balatoni szálloda  3. Два готелі біля озера Балатон  

a) Olvassa el egy szálloda rövid 

ismertetőjét! 

А) Прочитайте коротку замітку про 

готель. 

b) Hallgassa meg, hogyan mutatja be a 

recepciós a szállodát! Egészítse ki a 

hiányzó szavakat és kifejezéseket! 

B) Послухайте, як адміністратор 

презентує готель. Заповніть 

пропуски словами та виразами. 

c) Tetszik Önnek ez a szálloda? Miért 

(nem) 

С) Чи подобається Вам готель? Чому 

(ні)?  

d) Olvassa el egy másik szálloda rövid 

ismertetőjét! Alkosson mondatokat 

szóban a szállodáról! Használja a b) 

D) Прочитайте іншу коротку замітку 

про готель. Усно складіть речення 

про готель. Використовуйте текст із 



MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

 

 

feladat szövegét! завдання B).  

e) Egészítse ki a szöveget az ismertető 

alapján! Ügyeljen a toldalékokra! 

Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

Е) Доповніть текст використовуючи 

вищезазначену інформацію. 

Звертайте увагу на закінчення. Ви 

можете перевірити свої відповіді 

прослухавши аудіозапис.  

4. Szállodákról beszélgetünk 4. Говоримо про готелі  

a) Alkossanak kérdéseket és válaszokat 

a szállodákról a megadott 

kifejezésekkel! Az ige a kérdőszó után 

áll. 

А) Складіть питання та відповіді про 

готелі використовуючи дані вирази. 

Дієслово стоїть після питального 

слова.  

b) Keressen Balaton-parti szállodákat 

az interneten! Válasszon ki egyet, és 

mutassa be! Használja a 3. feladat 

mondatait. 

B) Пошукайте готелі на березі 

Балатону в інтернеті. Виберіть один 

та розкажіть про нього. 

Використовуйте речення з вправи 3.  

c) Gondoljon az utolsó szállodai 

élményére! Meséljen és írjon a 

szállodáról! Meg is mutathatja az 

interneten. 

C) Подумайте про Ваш останній 

досвід проживання в готелі. 

Розкажіть та напишіть про готель. 

Також Ви можете показати його в 

інтернеті. 

5. A vonatkozó névmás: amelyik, 

ahol, ahova, ahonnan 

5. Відносні займенники: котрий, де, 

куди, звідки  

a) Melyik szállodában foglalunk 

szobát? Figyelje meg! 

A) У якому готелі бронюємо номер? 

Прослідкуйте.  

b) Egészítse ki a mondatokat a 

megfelelő névmással!  

B) Доповніть речення відповідним 

займенником. 

с) Ön melyik szállodában foglalna 

szállást? Melyikben nem foglalna 

szállást? Miért? 

C) У якому готелі Ви б забронювали 

номер? У якому б не забронювали? 

Чому? 

6. A szállodában 6. У готелі 

a) Hallgassa meg a párbeszédet, és 

egészítse ki az információkat! 

А) Прослухайте діалог та впишіть 

інформацію.  
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b) Olvassa el, és hallgassa meg újra a 

párbeszédet! Írja be a kifejezéseket! 

B) Прочитайте та прослухайте діалог 

знову. Запишіть вирази. 

с) Játsszák el a párbeszédet, lehetőleg 

könyv nélkül! Majd játsszanak hasonló 

párbeszédeket!Mondják a saját 

nevüket! 

C) Розіграйте діалог, за можливості 

не користуючись підручником. 

Потім розіграйте подібні діалоги. 

Використовуйте власні імена.  

7. Szállodai bejelentőlap 7. Заява на бронювання готелю  

Töltse ki a bejelentőlapot saját 

adataival! 

Заповніть заяву на бронювання 

готелю власними даними.  

8. Udvarias kérdések és kérések 8. Ввічливі питання та прохання  

a) A -hat/-het képzővel első 

személyben kérünk udvariasan. 

Kijelentőés feltételes módot is 

használhatunk. Figyelje meg! 

А) За допомогою суфіксів -hat / -het 

у першій особі (однини або 

множини) ми можемо ввічливо 

попросити про щось. Також можемо 

використовувати умовний спосіб. 

Прослідкуйте. 

b) Második és harmadik személyben 

feltételes módban kérünk. A tud ige 

opcionális. Figyelje meg! 

B) У другій та третій особі просимо 

за допомогою умовного способу. 

Дієслово tud не є обов’язковим. 

Прослідкуйте.  

c) Játsszanak rövid szállodai 

párbeszédeket! 

С) Розіграйте короткі діалоги в 

готелі. 

9. Mutasson be egy szállodát, ahol már 

aludt, vagy ahol szeretne aludni! 

9. Покажіть готель, в якому Ви вже 

побували, або хотіли б побувати. 

10. Milyen az idő? 10. Яка погода? 

a) Ilyen a négy évszak 

Magyarországon. Írja a kifejezéseket a 

megfelelő helyre! Egy kifejezés több 

helyre is kerülhet. 

А) В Угорщині чотири пори року. 

Напишіть вирази під потрібним 

малюнком. Деякі вирази можуть 

підходити до кількох зображень.  

b) Milyenek az évszakok az Ön 

országában? Meséljen róluk! Mutathat 

fotókat is. 

B) Які пори року є у Вашій країні? 

Розкажіть про них. Також Ви 

можете показати фотографії. 
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11. A praktikus -s (Ismétlés) 11. Практика -s (Повторення) 

-s,-as,-es,-os vagy -ös? Írja le! -s,-as,-es,-os чи -ös? Напишіть. 

12. Időjárás-jelentés 12. Прогноз погоди 

а) Kulcskifejezések. Melyik 

kifejezéseknek hasonló a jelentése? Írja 

le. 

А) Ключові вирази. Які вирази 

мають схожі значення? Напишіть. 

b) Hallgasson meg, és olvasson el 

három időjárás-jelentést! Melyikhez 

melyik főcím illik? 

B) Прослухайте та прочитайте три 

прогнози погоди. Знайдіть 

відповідний заголовок.  

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) Подивіться в інтернеті, якою буде 

погода завтра в Угорщині та у Вашій 

країні. Розкажіть про це у своїй 

групі або напишіть інформацію в 

зошит.  

13. Mit csinálunk holnap? 13. Що робитимемо завтра?  

a) Javaslatota -hat/-hetképző és a 

feltételes mód használatával tehetünk. 

Figyelje meg 

A) Ми можемо робити пропозиції, 

використовуючи суфікс -hat \ - het та 

умовний спосіб. Прослідкуйте. 

b) Tervezzen holnapra programot a 

partnerével! Tegyen legalább három 

javaslatot az a) feladat mintái alapján! 

B) Сплануйте зі своїм партнером 

програму на завтра. Зробіть 

принаймні три пропозиції на зразок 

представлених у вправі а).  

c) Beszéljék meg a javaslataikat a 

minta alapján! 

C) Обсудіть Ваші пропозиції, як у 

зразку.  

d) Tervezzenek porgramokat, ha ilyen 

az idő! 

D) Сплануйте програму для такої 

погоди. 

14. Mi érdekli, ha elutazik valahova? 14. Що Вас цікавить, якщо Ви 

кудись подорожуєте?  

a) Mi igaz Önre? Jelölje meg А) Зазначте твердження, що є 

правдивими для Вас.  

b) Az igekötő helye segédigés B) Місце префікса в реченнях з 
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mondatokban. Hasonlítsa össze a 

szórendet! 

модальним дієсловом. Порівняйте 

порядок слів.  

c) Beszélgessenek kisebb csoportokban 

az a) feladat mondatairól 

C) Обсудіть речення із вправи а) у 

маленьких групах. 

15. János és Klaudia a szabadságáról 

mesél 

15. Янош та Клаудія розповідають 

про свою відпустку. 

а) Olvassa el, ki mit mond! Majd írja 

be a toldalékokat a szövegbe! A 

feladatot a hangfelvétellel is 

megoldhatja, vagy megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti 

А) Прочитайте, визначте хто що 

говорить. Потім впишіть закінчення 

в текст. Ви також можете зробити 

завдання за допомогою аудіозапису, 

або можете перевірити свої відповіді 

за допомогою аудіозапису.  

b) Meséljen Jánosról vagy Klaudiáról, 

mintha az ismerősei volnának! 

B) Розкажіть про Яноша або 

Клаудію так наче вони ваші знайомі.  

c) Kivel szeretne nyaralni? Inkább 

Jánossal vagy inkább Klaudiával? 

Miért? 

С) З ким би Ви хотіли провести 

відпустку? Із Яношем або з 

Клаудією? Чому?   

16. Nyaralási szokások 16. Звички відпочинку  

a) A szokott ige ismétlődő cselekvést ír 

le. Figyelje meg! 

А) Дієслово szokott (він зазвичай 

щось робить) вказує на звичку. 

Прослідкуйте. 

b) Kérdezzen a minták alapján! Kezdje 

a mondatot a szokottsegédigével vagy 

–igekötős ige esetén –az igekötővel! 

B) Складіть запитання, як показано в 

прикладі. Почніть речення з 

допоміжного слова szokott або з 

префікса.  

c) Beszélgessen minél több emberrel! 

Indokoljákis a válaszukat! 

С) Поговоріть якомога з більшою 

кількістю людей. Обґрунтуйте свої 

відповіді. 

17. Kiejtés és mondatintonáció: 

segédigés mondatok igekötővel 

17. Вимова та інтонація в реченнях: 

речення з модальними дієсловами та 

префіксом. 

Hallgassa meg, és ismételje el a Прослухайте та повторіть речення!  
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mondatokat! 

18. Egy jól sikerült nyaralás 18. Вдалий літній відпочинок  

a) Olvassa el, és hallgassa meg, mit 

mesél Anasztázia a nyaralásáról! 

А) Прочитайте та прослухайте, що 

розповідає Анастасія про свій літній 

відпочинок. 

b) Igaz vagy hamis? Jelölje meg! Majd 

hasonlítsa össze a válaszait egy 

partnerrel! 

B) Позначте, що є правдивим, а що 

ні. Після цього порівняйте свої 

відповіді з відповідями партнера.  

c) Olvassa el újra a szöveget! 

Határozott vagy határozatlan a 

ragozás? Miért? 

C) Прочитайте текст знову. Об’єктне 

чи безоб’єктне відмінювання? Чому? 

19. Ön következik 19. Ваша черга  

Írjon blogbejegyzést egy jól sikerült 

nyaralásról! Egy elképzelt nyaralásról 

is írhat. Használja a fenti szövegek 

kifejezéseit, mondatait! 

Створіть допис у блозі про вдалий 

літній відпочинок. Ви також можете 

написати про уявний відпочинок. 

Використовуйте вирази та речення з 

вищезазначених текстів. 

20. Nevezetességek 20. Визначні місця  

Milyen nevezetességeket lehet látni 

egy városban? Gyűjtsön szavakat! 

Які визначні місця можна побачити 

у місті? Зберіть слова!  

21. Nevezetességek, látnivalók Pécsett 21. Визначні місця та місця, які 

варто побачити в Печі  

a) Beszélgessenek kisebb 

csoportokban! Fotókat is kereshetnek 

az interneten. 

А) Обсудіть у маленьких групах. 

Також Ви можете знайти фото в 

інтернеті.  

b) Kulcsszavak. Tisztázza a 

jelentésüket 

B) Ключові слова. Уточніть їх 

значення.  

c) Hallgassa meg, és olvassa el a 

szövegeket! Majd párosítsa a fotókat és 

a leírásokat! 

С) Прослухайте та прочитайте 

тексти. Потім поєднайте дописи з 

фотографіями.  

22. Melyik nevezetesség ez? Írja le! 22. Що це за визначне місце?  
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23.Válasszon egy helyet a városában, 

és mutassa be a többieknek! Az 

interneten is gyűjthet információkat 

23. Виберіть місце у своєму місті та 

презентуйте його іншим. 

Інформацію можна також зібрати в 

інтернеті. 

24. A „Múzeum utca” és környéke «Музейна вулиця» та її околиці 

a) Olvassa el az ismertetőket А) Прочитайте відомості 

b) Válaszoljon a kérdésekre az 

a)feladat információi alapján! 

B) Дайте відповіді на питання, 

використовуючи інформацію із 

вправи а).  

c) Hallgasson meg egy lehetséges 

megoldást! A szöveget a 

Függelékbentalálja. Írja le a hasznos 

kifejezéseket és mondatokat 

С) Послухайте одну із можливих 

відповідей. Ви можете знайти текст 

в додатку. Запишіть корисні вирази 

та речення.  

d) Játsszanak hasonló párbeszédeket! D) Розіграйте подібний діалог. 

25. Magyar festmények 25. Угорські картини  

a) Nézze meg az alábbi festményeketés 

falképeket! 

А) Подивіться на зображені нижче 

картини. 

b) Melyik festmény tetszik Önnek? 

Melyik nem tetszik? Miért 

B) Яка з картин подобається Вам? 

Яка не подобається? Чому? 

c) Keressen az interneten még több 

festményt magyar festőktől! 

С) Знайдіть в інтернеті ще більше 

картин угорських художників. 

26. Ön következik 26. Ваша черга 

Van kedvenc festője vagy festménye? 

Meséljen róla! Az interneten is 

mutathat képeket. 

У Вас є улюблений художник чи 

картина? Розкажіть про це. Також 

можете показати зображення з 

інтернету.  

27. Útbaigazítás 27. Орієнтування  

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 

А) Ви стоїте в правому нижньому 

куті на вулиці Іргалмашок і хочете 

дістатися Базиліки. Прочитайте і 

прослухайте текст, потім позначте 
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be a térképre az útvonalat! шлях на карті. 

b) Az útbaigazítás szókincse. Olvassa 

el a kifejezéseket! 

B) Словник «орієнтування». 

Прочитайте вирази. 

c) Válasszanak egy kiindulópontot és 

egy úti célt, és játsszanak további 

párbeszédeket! Használják az a) és b) 

feladat kifejezéseit! 

C) Виберіть точку відправлення та 

пункт призначення, розіграйте 

діалоги. Використовуйте вирази з 

вправ a) та b).  

28. Egy nap Pécsett 28. День в Печі 

a) Hogyan töltene el egy napot Pécsett? 

Tegyen javaslatokat! Használja az 

alábbi mondatokat! 

A) Як би Ви провели день в Печі? 

Внесіть Ваші пропозиції. 

Використовуйте речення нижче. 

b) Beszéljék meg a javaslataikat B) Обсудіть пропозиції. 

29. Színházba megyünk 29. Ідемо до театру  

а) Olvassa el az előadások leírását a 

Pécsi Nemzeti Színház programjából 

A) Прочитайте опис вистав з 

програми Пецького національного 

театру. 

b) Válasszon előadást! Majd javasolja a 

programot másoknak is a csoportjában! 

B) Виберіть виставу. Потім 

запропонуйте програму іншим у 

Вашій групі. 

30. Pécs környéke 30. Околиці Печа 

Nézzék meg az interneten, miről 

nevezetesek ezek a Pécs környéki 

települések! Tervezzenek programokat 

Подивіться в Інтернеті, чим 

славляться поселення на околиці 

Печа. Сплануйте програми.  

31. Az Ön magyarországi tapasztalatai 31. Ваш досвід в Угорщині  

Ismer más magyar városokat vagy 

falvakat? Meséljen róluk! 

Чи знаєте ви інші угорські міста або 

села? Розкажіть про них. 

32. Összefoglalás: látogatás egy 

választott helyen 

32. Узагальнення: візит до 

вибраного місця  

Válasszon egy helyet (várost, falut, 

szigetet, hegységet), ahol szívesen 

töltené a szabadságát! Készítsen 

Виберіть місце (місто, село, острів, 

гори), де б ви залюбки провели свою 

відпустку. Підготуйте резюме 
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összefoglalót a nevezetességekről! 

Tervezzen programokat!   

визначних місць. Сплануйте 

програми. 

  

KIEJTÉS: ty ВИМОВА: ty 

  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Прослухайте та повторіть. 

2. Hallgassa meg, és ismételje el a 

szavakat! 

2. Прослухайте та повторіть слова. 

3. -tj vagy -ty? Egészítse ki! A 

szóelemzés segít. Majd hallgassa meg, 

és ismételje el a mondatokat! 

3. -tj чи -ty? Заповніть пропуски 

розібравши слова. Потім 

прослухайте та повторіть речення.  

4. Diktálás. Írja le a kérdéseket! Majd 

ismételje el őket 

4. Диктант. Запишіть питання. Потім 

повторіть їх.  

5. Játsszanak párbeszédeket a 4. 

feladat kérdéseivel! Adjon pozitív és 

negatív válaszokat is! 

5. Розіграйте діалог з питаннями з 4 

вправи. Позитивну та негативну 

відповіді.  

  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK 

ÉS GYAKORLATOK 

ГРАМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ ТА 

ВПРАВИ  

  

A vonatkozó névmás: amelyik, ahol, 

ahova 

Відносні займенники: amelyik 

(котрий/той), ahol (де), ahova (куди)  

1. Melyik ...? Párosítsa a mondatok 

elejét és végét! Néha több megoldás is 

lehetséges. 

1. Який …? Поєднайте початок та 

закінчення речень. Іноді можливі 

декілька відповідей. 

2. Ahol, ahova vagy ahonnan? 

Egészítse ki! 

2. Де, куди або звідки? Заповніть 

пропуски. 

3. Milyen helyen szeret nyaralni? Írja 

be a vonatkozó névmást! 

3. Де Ви хотіли б провести літню 

відпустку? Впишіть відносні 

займенники. 
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4. Milyen házat szeretne Bea? 

Alkosson mondatokat a minta alapján! 

Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

4. Який будинок хотіла би Беа? 

Складіть речення на основі 

прикладу. Ви можете перевірити 

свої відповіді прослухавши 

аудіозапис. 

5. Közös pontok. Írja be a vonatkozó 

névmást! A ragot az első tagmondat  

mutatja. 

5. Спільні моменти. Впишіть 

відносні займенники. Закінчення 

вкаже перша частина речення. 

Udvarias kérések Ввічливі прохання  

6. Kérjen engedélyt egyes és többes 

számban a minták alapján!A szavak 

helyes sorrendben vannak 

6. Попросіть дозволу в однині та 

множині, як показано у прикладі. 

Слова розташовані у правильному 

порядку. 

7.Kérjen szívességet! Alkosson 

mondatokat!Ügyeljen a tudhelyére! 

7. Попросіть про послугу. Складіть 

речення. Зверніть увагу на позицію 

tud. 

Javaslatok közös programra: 

elmehetnénk, kirándulhatnánk 

Пропозиції щодо спільної програми 

відпочинку: ми могли б поїхати, ми 

могли б відправитись на прогулянку   

8. Ha ráérsz... Tegyen javaslatokat! 

Használja a megadott kifejezéseket! 

8. Якщо маєш час… Запропонуйте. 

Використовуйте дані вирази.  

9. Javaslatok hétvégi programra. 

Alakítsa át a mondatot a minta szerint! 

A szavak helyes sorrendben vannak. 

Megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

9. Пропозиції щодо відпочинку на 

вихідних. Переробіть речення, як у 

прикладі. Слова розташовані у 

правильному порядку. Ви можете 

перевірити свої відповіді 

прослухавши аудіозапис.  

Segédigék: szokott Допоміжне дієслово: szokott (звик 

щось робити) 

10.Határozatlan vagy határozott 

ragozás? Egészítse ki a mondatokat a 

szokott ige ragozott alakjával! 

Megoldásait a hangfelvétellel is 

10. Перехідне чи неперехідне 

відмінювання дієслів? Доповніть 

речення дієсловом szokott у 

правильній формі. Ви можете 

перевірити свої відповіді 



MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

 

 

ellenőrizheti. прослухавши аудіозапис. 

11. Szokások. Alkosson párbeszédeket 

a minta alapján! 

11. Звички. Складіть діалоги, як у 

прикладі. 

12. Alakítsa át a mondatokat! A szokott 

a főnévi igenév előtt áll.Az igekötő 

nem válik el. 

12. Переробіть речення. Дієслово 

szokott розташоване перед 

інфінітивом. Префікс не 

відокремлюється. 

A helyhatározók rendszere Система прислівників місця 

13. Hol nyaralsz az idén? Írja be a 

ragokat, ahol szükséges! Ügyeljen az 

ékezetekre! 

13. Де проводитимеш літню 

відпустку цього року? Впишіть 

закінчення там, де це потрібно. 

Зверніть увагу на подовження 

голосних на кінці слів.  

14. Hol találkozunk? Egészítse ki a 

párbeszédet! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

14. Де зустрінемося? Складіть 

діалог. Ви можете перевірити свої 

відповіді прослухавши аудіозапис.  

15. Hova? Hol? Honnan? Válaszoljon 

minden szóval!Ügyeljen az ékezetekre! 

15. Куди? Де? Звідки? Дайте 

відповідь використовуючи кожне 

слово. Зверніть увагу на подовження 

голосних на кінці слів. 

Negatív kérdés, pozitív válasz: de, 

dehogynem, de igen 

Негативне запитання, позитивна 

відповідь: de, dehogynem, de igen 

(так; так, звичайно) 

16. Kérdések.Ügyeljen az igekötő 

helyére! 

16. Питання. Зверніть увагу на 

позицію префікса.  

a) Eldöntendő kérdések. Kérdezzen és 

válaszoljon a minta alapján! 

а) Питання з короткою відповіддю. 

Запитайте та дайте відповідь, як у 

прикладі.  

b) Kiegészítendő kérdések. Kérdezzen 

és válaszoljon logikusan a megadott 

kifejezésekkel! 

b) Питання, які мають на початку 

питальне слово. Запитайте та дайте 

на них логічну відповідь за 

допомогою даних виразів. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan Дієслова із залежними 
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(intranzitív) igék a fejezetben закінченнями: найважливіші 

неперехідні дієслова розділу 

17. Melyik ige hiányzik? Írja le! Néha 

több megoldás is lehetséges. 

17. Яке дієслово відсутнє? Запишіть! 

Іноді можливі декілька відповідей. 

18. Írja be a ragokat! A 17. feladat 

segít. 

18. Впишіть закінчення! Вправа 17 

допоможе в цьому. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas 

(tranzitív) igék a fejezetben 

Дієслова із залежними 

закінченнями: найважливіші 

перехідні дієслова розділу.  

19. Párosítsa a mondatok elejét és 

végét! 

19. Поєднайте початок та закінчення 

речень. 

20. Írja be az igéket! A feladatot a 

hangfelvétellel is megoldhatja, vagy 

megoldásait a hangfelvétellel 

ellenőrizheti 

20. Впишіть дієслова. Ви можете 

робити вправу, слухаючи аудіозапис 

або можете перевірити ваші 

відповіді за допомогою аудіозапису. 

21. Tárgy és még egy vonzat. Írja be a 

tárgy -tragját és a megfelelőmásik 

ragot! 

21. Прямий додаток та залежне 

закінчення. Впишіть -t для прямого 

додатка та відповідне закінчення, 

яке відсутнє. 

Szórend: igekötős igék Порядок слів: дієслова з префіксами 

A mondatban nincs segédige: semleges 

(narratív) mondatok 

Речення без допоміжного дієслова: 

розповідні речення  

22. Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

22. Прослухайте та повторіть 

речення. 

23. Mit csinálunk Párizsban? Alkosson 

mondatokat! Ügyeljen a szórendre! 

23. Що робимо в Парижі? Складіть 

речення. Зверніть увагу на порядок 

слів. 

A mondatban nincs segédige: fókuszos 

mondatok 

Речення без допоміжного дієслова: 

речення із фокусом. 

24. Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

24. Прослухайте та повторіть 

речення. 
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25. Az idegenvezető mindenre tud 

válaszolni.Egészítse ki a párbeszédeket 

a minta alapján! Ügyeljen az igekötő 

helyére és a ragozás típusára! 

25. Екскурсовод може відповісти на 

будь-яке питання. Складіть діалог на 

основі прикладу. Зверніть увагу на 

розташування префікса та тип 

відмінювання. 

A mondatban van segédige: semleges 

(narratív) mondatok 

Речення з допоміжним дієсловом: 

розповідні речення. 

26. Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

26.Прослухайте та повторіть 

речення.  

27. Kérdések és válaszok. Alkossa meg 

a válaszok hiányzó részét a minta 

alapján! 

27. Питання та відповіді. Складіть 

відповіді на питання на основі 

прикладу. 

28. Munkahelyi kérdések. Egészítse ki 

a mondatokat a segédigével! Ügyeljen 

a ragozás típusára! 

28. Питання про робоче місце. 

Доповніть речення допоміжними 

дієсловами. Зверніть увагу на тип 

відмінювання.  

29. A szeret, imád, sikerül, tilos 

segédigék automatikusan némi 

hangsúlyt kapnak. Hallgassa meg, és 

ismételje el a mondatokat! 

29. Дієслова szeret (любить), imád 

(обожнює), sikerül (вдається), tilos 

(забороняється) автоматично 

отримують певний наголос. 

Прослухайте та повторіть речення. 

30. Sikerült! Alakítsa át a mondatokat a 

minta alapján! 

30. Вдалося! Складіть речення, як у 

прикладі. 

A mondatban van segédige: fókuszos 

mondatok 

Речення з допоміжним дієсловом: 

речення з фокусом. 

31.Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

31. Прослухайте та повторіть 

речення. 

32. A múzeumban. Adjon tagadó 

válaszokat! 

32. У музеї. Дайте негативну 

відповідь. 

33. Írjon párbeszédeket a minta 

alapján! Ügyeljen az igekötőhelyére! 

33. Напишіть діалог, як показано у 

прикладі. Зверніть увагу на 

розташування префікса. 
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8. FEJEZET: FŐ AZ EGÉSZSÉG! РОЗДІЛ 8: НАЙГОЛОВНІШЕ – 

ЗДОРОВ’Я! 

  

TÖRZSANYAG ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ 

  

1. Mi tartozik az egészséges 

életmódhoz? 

1. Що належить до здорового 

способу життя? 

Beszélgessenek kisebb csoportokban, 

és írják le a gondolataikat! 

Поговоріть у маленьких групах та 

запишіть свої думки.  

2. Hogyan éljünk egészségesen? 2. Що таке здорове життя?  

a) Mi hova illik? Párosítsa! a) Знайдіть синоніми. 

b) Olvassa el az állításokat, és nézze 

meg a képeket!Majd hallgassa meg az 

interjút! Jelölje meg a helyes választ! 

b) Прочитайте речення та подивіться 

на картинки. Потім прослухайте 

інтерв’ю. Позначте правильні 

відповіді.  

c) Mit értett még? Beszélgessen a 

partnerével, és írja a vonalra! Ehhez 

újra meghallgathatja a szöveget 

c) Що ще Ви змогли зрозуміти? 

Поговоріть зі своїм партнером і 

запишіть інформацію. Після цього 

Ви можете прослухати запис ще раз. 

3. Olvassa el az interjú szövegét! 3. Прочитайте текст інтерв’ю. 

a) Illessze be a hiányzó kifejezéseket! 

Ellenőrizze megoldásait a 

hangfelvétellel! 

a) Заповніть пропуски пропущеними 

виразами. Перевірте свої відповіді за 

допомогою аудіозапису. 

b) Gyűjtsön szavakat a szövegből! b) Випишіть слова з тексту 

4. Mit mond a tanácsadó? 4. Що говорить консультант? 

a) Egészítse ki a mondatokat! a) Заповніть пропуски в реченнях. 

b) Melyik ige felszólító módú alakja 

ez? Írja le! 

b) Яку форму має слово у 

наказовому способі?  
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c) A többes szám első személyű, 

felszólító módú alakkal általános 

tanácsokat adhatunk. Figyelje meg a 

képzést! Sorolja be a b) feladat igéit! 

c) Ми можемо давати поради у 

першій особі множини. Зверніть 

увагу на створення цієї форми. 

Згрупуйте дієслова із вправи b). 

5. Tegezés és önözés 5. Формальне та неформальне 

відмінювання. 

a) Figyelje meg a határozatlan 

ragozást! Fejezze be a táblázatot! 

a) Зверніть увагу на неперхідне 

відмінювання. Заповніть таблицю. 

b) Fejezze be a javaslatokat tetszés 

szerint! Segítségül megadtunk néhány 

igét. 

b) Закінчіть пропозиції на власний 

розсуд. Дієслова вище можуть 

допомогти.  

6. Kiejtés és mondatintonáció: 

felszólító mondatok 

6. Вимова та інтонація в реченні: 

наказові речення.  

Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

Прослухайте та повторіть речення.  

7. Játsszák el a 3. feladat párbeszédét! 

Nézhetik a szöveget, de próbáljanak 

meg szabadon beszélni! 

7. Розіграйте діалог із вправи 3. Ви 

можете дивитися на текст, але 

спробуйте говорити вільно. 

8. Mi az, amiről tudja, hogy 

egészségtelen, mégis csinálja? Mi az, 

amirül tudja, hogy egészséges, mégsem 

csinálja? Beszélgessenek, és írjanak 

néhány mondatota füzetükbe! 

8. Чи є щось некорисне для здоров’я 

про що Ви знаєте, але все ж робите 

це? Чи є щось корисне для здоров’я 

про що Ви знаєте, але не робите 

цього? Обсудіть одне з одним та 

напишіть декілька речень у зошит. 

9. Szuperételek 9. Суперстрави  

a) Kulcskifejezések. Tisztázza a 

jelentésüket! 

a) Ключові вирази. З’ясуйте їх 

значення. 

b) Olvassa el, és hallgassa meg a 

szöveget! Egészítse ki az ételek 

nevével! 

b) Прочитайте та прослухайте текст. 

Заповніть пропуски назвами страв.  

c) Válaszoljon a szöveg alapján! 

Melyik ételben van sok ... 

c) Дайте відповіді на основі тексту. 

У якій справі міститься багато... 



MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

 

 

d) Szinonim kifejezések. Írja be a 

toldalékot –ahol szükséges –a b) 

feladat alapján! 

d) Синонімічні вирази. Впишіть 

закінчення, де це потрібно, за 

прикладом вправи b). 

10. Ön és a szuperételek 10. Ви та суперстрави 

Beszélgessenek kisebb csoportokban Поговоріть одне з одним у 

маленьких групах. 

11. Még egy szuperétel: a csokoládé Ще одна суперстрава: шоколад  

a) Mi jut eszébe a csokoládészóról? 

Készítsen asszociációs hálót 

a) Які у вас виникають асоціації зі 

словом шоколад? Складіть 

ментальну карту. 

b) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak 

jelentését 

b) Ключові слова. З’ясуйте значення 

слів. 

c) Olvassa el, és hallgassa meg a 

szöveget! 

c) Прочитайте та прослухайте текст. 

d) Igaz vagy hamis? Jelölje meg d) Позначте правдиві та хибні 

твердження. 

e) Válaszoljon a kérdésekre e) Дайте відповіді на питання. 

f) Melyik ige vagy kifejezés illik a 

mondatba? Egészítse ki! 

f) Яке дієслово або вираз пасує до 

речення? Заповніть пропуски. 

12. Ön következik 12. Ваша черга. 

Készítsen prezentációt „A csokoládé 

története” címmel! Használja a 

megadott beszédeszközöket. Mesélhet 

saját tapasztalatairól is. 

Підготуйте презентацію на тему 

«Історія шоколаду». Використовуйте 

вирази наведені нижче. Також Ви 

можете розказати про власний 

досвід. 

13. Hungarikumok az élelmiszerek 

világából 

13. Хунгарікуми та продукти зі 

всього світу. 

a) Mia „hungarikum”? Olvassa el a 

definíciót! 

a) Що таке «Хунгарікум»? 

Прочитайте визначення. 

b) Ismer ilyen ételeket és italokat? Az b) Чи знаєте ви подібні страви чи 

напої? Ви можете зібрати 
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interneten is gyűjthet információkat інформацію в інтернеті.  

14. Nézze meg a hungarikumok 

listáját! 

14. Роздивіться список хунгарікумів. 

a) Jelölje meg, melyik terméket ismeri! a) Позначте ті, які знаєте.  

b) Kóstolta már valamelyik 

hungarikumot? Ízlett? Meséljen róla 

röviden! 

b) Чи Ви колись уже куштували 

щось з цих продуктів? Чи 

сподобалось Вам? Коротко 

розкажіть про них.  

c) Keressen fotókat az interneten az Ön 

számára ismeretlen termékekről! 

c) Знайдіть в інтернеті фотографії 

невідомих для Вас продуктів.   

15. Ön következik 15. Ваша черга. 

Mutasson be egy tipikus élelmiszert 

vagy fűszert az országából! Használja a 

megadott mondatokat! Az interneten is 

gyűjthet információkat. 

Презентуйте типову страву або 

спецію Вашої країни. 

Використовуйте дані речення. Ви 

можете зібрати інформацію в 

інтернеті. 

16. Szeretsz vendégeket fogadni? 

Szeret vendégeket fogadni? 

16. Любиш приймати гостей? 

Любите приймати гостей? 

Beszélgessenek kisebb csoportokban a 

kérdések alapján! 

Поговоріть одне з одним у 

маленьких групах використовуючи 

вирази наведені нижче. 

17.Vera izgul, mert vendégek jönnek 17. Віра хвилюється, тому що 

прийдуть гості. 

a) Hallgassa meg a hangfelvételt! Igaz 

vagy hamis az állítás? Jelölje meg! 

a) Прослухайте аудіозапис. Позначте 

правдиві та хибні твердження.  

b) Egészítse ki a mondatokat a 

szövegben! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti 

b) Доповніть речення в тексті. Ви 

можете перевірити свої відповіді 

прослухваши аудіозапис. 

c) Mesélje el a beszélgetést a szöveg 

alapján,Adél szemszögéből!Használja a 

megadott mondatkezdeteket! 

c) Розкажіть про розмову з точки 

зору Адель. Використовуйте дані 

початки речень. 
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18. Ön következik 18. Ваша черга. 

Beszélgessenek kisebb csoportokban a 

kérdések alapján! 

Поговоріть у маленьких групах 

використовуючи питання. 

19. Készítsen bevásárlólistát! 19. Складіть список покупок. 

a) Hallgassa meg a hangfelvételt! 

Jelölje meg, mit kell venni, és mi van 

otthon! 

a) Прослухайте аудіозапис. Позначте 

продукти, які потрібно купити і які є 

вдома. 

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, 

és egészítse ki a beszélgetést a hiányzó 

szavakkal és kifejezésekkel! 

b) Знову прослухайте аудіозапис і 

заповніть пропуски у діалозі 

відсутніми словами та виразами.  

20. Ön következik 20. Ваша черга  

Van olyan étel, amit jól el tud 

készíteni? Mi kell hozzá? Írjon listát!  

Чи є така страва, яку Ви вмієте 

добре готувати? Які інгредієнти для 

цього потрібні? Напишіть список.  

21. A piacon (Ismétlés 21. На ринку (Повторення) 

Játsszanak el egy piaci párbeszédet! 

Vásároljanak a saját receptjükhöz vagy 

Adél receptjéhez! 

Розіграйте діалог наче Ви на ринку. 

Придбайте інгредієнти для власного 

рецепту та рецепту Адель.  

22. A medvehagymaleves 22. Суп з черемші  

a) A medvehagyma nagyon egészséges 

növény. Olvassa el, és hallgassa meg a 

szöveget! 

a) Черемша це дуже корисна для 

здоров’я рослина. Прочитайте та 

прослухайте текст. 

b) Vonzatos igék. Olvassa el a 

szöveget, és egészítse ki a vonzatokat! 

b) Дієслова із залежними 

закінченнями. Прочитайте текст і 

впишіть потрібні закінчення. 

c) Olvassa el a medvehagymaleves 

receptjét! 

c) Прочитайте рецепт супу з 

черемші. 

d) Húzza alá a c) feladatban az igéket! 

Figyelje meg a többes szám első 

személyű felszólító mód képzését! 

d) Підкресліть дієслова з вправи с). 

Зверніть увагу на формування 

множини наказового способу.  

23. Felszólító mód,határozott ragozás: 23. Наказовий спосіб, перехідне 
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mi відмінювання: mi (ми) 

a) Figyelje meg a többes szám első 

személyű ragozást! Ezzel az alakkal 

például általános tanácsokat adhatunk. 

a) Зверніть увагу на відмінювання 

першої особи множини. Ми можемо 

використовувати цю форму для того, 

щоб дати пораду чи винести 

пропозицію. 

b) Alkosson határozott ragozású, 

felszólító módú alakokat! 

b) Перетворіть дієслова 

використовуючи наказовий спосіб, 

перехідне відмінювання.  

c) Hasonlítsa össze az alakokat a 

kijelentő móddal! 

c) Порівняйте з формами дійсного 

способу. 

d) Melyik főnév illik az igéhez? 

Sorolja be! Néha több megoldás is 

helyes. 

d) Який іменник пасує до дієслова? 

Згрупуйте їх. Іноді можливі декілька 

відповідей.  

24. Adél elmondja Verának a 

csirkemell receptjét 

24. Адель розповідає Вірі рецепт 

приготування курячої грудки.  

a) Olvassa el a mondatokat! Melyik 

mondatokat hallja? Jelölje meg! 

a) Прочитайте речення. Які речення 

ви чуєте? Позначте їх. 

b) Húzza alá az a) feladatban az igéket! 

Figyelje meg aragozást! 

b) Підкресліть дієслова у вправі а). 

Зверніть увагу на відмінювання. 

25. Felszólító mód, határozott ragozás: 

te 

25. Наказовий спосіб, перехідне 

відмінювання: te (ти)  

a) Figyelje meg a) Зверніть увагу. 

b) Hasonlítsa össze a kijelentő és a 

felszólító mód képzését! 

b) Порівняйте утворення дійсного та 

наказового способів. 

c) Alakítsa át a medvehagymaleves 

receptjét tegező formába! 

c) Напишіть рецепт супу з черемші 

від другої особи однини.   

26. A felszólító mód, határozott 

ragozás: Ön 

26. Наказовий спосіб, перехідне 

відмінювання: Ön (Ви) 

a) Egészítse ki a táblázatot a minták 

alapján! 

a) Заповніть таблицю, як показано в 

прикладі.  



MagyarOK A2+ Az instrukciók fordítása / Переклад інструкцій 

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu   
Ukrán fordítás: Denis Petrov, Liana Zaporozhets, Julia Staschuk, Viktoria Zrazhevska 

 

 
 

 

 

b) Hasonlítsa össze a kijelentő és a 

felszólító mód képzését! 

b) Порівняйте утворення дійсного та 

наказового способів. 

c) Alakítsa át a 24. a) feladat mondatait 

önöző alakba! Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti. 

c) Перепишіть речення із вправи 24 

а) від третьої особи одними (Ви). Ви 

можете перевірити свої відповіді 

прослухавши аудіозапис. 

27. Ön következik 27. Ваша черга. 

Ismertesse egyik kedvenc receptjét! Az 

interneten is gyűjthet információkat. 

Презентуйте один з Ваших 

улюблених рецептів. Ви також 

можете зібрати інформацію в 

інтернеті. 

28. Vendégségben 28. У гостях  

a) Vajon mit mondanak a vendégek? 

Mit mond a házigazda? Csoportosítsa a 

mondatokat! 

a) Що говорять гості? Що говорить 

господар? Згрупуйте речення. 

b) Philippe elmeséli, milyen volt 

Veráéknál vendégségben. Olvassa el, 

és hallgassa meg a szöveget! 

b) Філіп розповідає про те, як було в 

гостях у Віри. Прочитайте та 

прослухайте текст. 

c) Játsszák el a vacsora egyik részletét 

Philippe beszámolója alapján! 

c) Розіграйте сценку вечері Філіпа, 

використовуючи приклад. 

29. Ön következik 29. Ваша черга. 

Ön is volt már Magyarországon 

vendégségben? Meséljen a 

tapasztalatairól! 

Ви вже були в Угорщині в гостях? 

Розкажіть про Ваш досвід. 

30.Vacsorameghívás 30. Запрошення на вечерю. 

a) Olvassa el a baráti meghívó 

szövegét! 

a) Прочитайте неофіційне 

запрошення.  

b) Olvassa el a mondatokat, 

amelyekkel elfogadhat vagy lemondhat 

egy meghívást! 

b) Прочитайте речення за 

допомогою яких можна прийняти 

або відхилити запрошення. 

c) Hívjon meg valakit a csoportból egy c) Запросіть когось зі своєї групи на 
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ebédre, vacsorára, bulira vagy kávéra! 

A meghívott írásban elutasítja vagy 

elfogadja a meghívást. Használják a b) 

feladat mintamondatait! 

обід, вечерю, вечірку чи в кав’ярню. 

Людина, яку запросили, має 

прийняти або відхилити запрошення 

в письмовій формі. Використовуйте 

вправу b), як приклад.   

31. Játsszák el a szituációt 

telefonbeszélgetés formájában! 

31. Розіграйте ситуацію у формі 

телефонної розмови. 

32. Összefoglalás: piknik 32. Узагальнення: пікнік 

Tervezzen pikniket a csoportjával! A 

piknikre mindenki egy kedvenc étellel 

készül. Beszéljék meg a következőket! 

Сплануйте пікнік зі своєю групою. 

На пікнік кожен готує свою 

улюблену страву. Обсудіть наступні 

моменти: 

  

KIEJTÉS:gy ВИМОВА: gy 

  

1. Hallgassa meg, és ismételje el! 1. Прослухайте та повторіть.  

2. Hallgassa meg, és ismételje el a 

szavakat! 

2. Прослухайте та повторіть слова. 

3. Problémák és megoldások. Hallgassa 

meg, és írja be a hiányzó igéket! 

3. Проблеми та їх вирішення. 

Прослухайте запис та впишіть 

відсутні дієслова. 

4. Egészítse ki! Majd ismételje el a 

mondatokat! 

4. Заповніть пропуски. Потім 

повторіть речення. 

5. Játsszanak rövid párbeszédeket 

tegezve és magázvaa minta alapján! 

5. Розіграйте короткі неформальний 

та офіційний діалоги, як показано у 

прикладі.  

  

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS 

GYAKORLATOK 

ГРАМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ ТА 

ВПРАВИ  
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A felszólító mód Наказовий спосіб 

1. Szabályos igék. Alkosson 

felszólításokat a megadott 

személyekben! Kezdje a mondatot az 

igével vagy a tagadószóval! 

1. Правильні дієслова. Напишіть 

вимоги у потрібній особі. Починайте 

речення з дієслова або заперечного 

слова.  

2. -s, -sz, -zvégű igék. Mit mond az 

anya egy gyereknek, és mit mond több 

gyereknek? Egészítse ki a táblázatot! 

Дієслова із закінченнями -s, -sz, -z. 

Що говорить мама дитині і що 

говорить декільком дітям? Заповніть 

таблицю.  

3. Van egy ötletem... Ötletek, 

javaslatok -tvégű igékkel. Írja be az 

igét! 

У мене є ідея… Ідеї, пропозиції з 

дієсловами, які закінчуються на -t. 

Впишіть дієслова. 

4. Rendhagyó igék. Készülünk a 

vendégségre. Melyik ige illik a 

mondatba? Egészítse ki! 

4. Неправильні дієслова. Готуємося 

до прийому гостей. Яке дієслово 

підходить реченню? Заповніть 

пропуски. 

5. Tanácsok. Igék vegyesen. Írja az 

igék egyes szám második 

személyűalakját a mondatba! 

5. Поради. Дієслова змішані (із усіх 

груп). Напишіть дієслова у формі 

другої особи однини.  

6. Alkosson felszólító mondatokat! 

Ügyeljen az ige típusára 

6. Складіть наказові речення. 

Зверніть увагу на тип дієслова. 

7. Erik ma este egyedül lesz otthon. 

Mit mond neki az anyukája?Kezdje a 

mondatot az igével vagy a 

tagadószóval! 

7. Ерік сьогодні ввечері буде один. 

Що говорить йому мама? Почніть 

речення дієсловом або заперечним 

словом.  

8. Az étteremben. Alkosson önöző és 

tegező kéréseket a minta alapján! 

8. У ресторані. Переробіть речення, 

як показано в прикладі. 

9. -tvégű igék. Instrukciók egy 

nyelvkönyvben. Alkosson mondatokat 

a minta alapján! Ügyeljen az igekötő 

helyére! 

9. Дієслова із закінченням -t. 

Інструкції знаходяться у підручнику. 

Складіть речення, як показано у 

прикладі. Зверніть увагу на місце 

префіксу. 

10. Ági dolgozni kezd egy irodában 10. Агі почала працювати в офісі 
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a) Egészítse ki a szöveget a 

hangfelvétel alapján!Segítségül 

megadtuk a hiányzó igéket. 

a) Заповніть пропуски, прослухавши 

аудіозапис. Пропущені слова Вам 

дані. 

b) Írja le a szöveget önöző 

formában!Megoldásait a 

hangfelvétellel is ellenőrizheti 

b) Переробіть текст в офіційний. Ви 

можете перевірити свої відповіді, 

прослухавши аудіозапис. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyatlan 

(intranzitív) igék a fejezetben 

Дієслова із залежними 

закінченнями: найважливіші 

неперехідні дієслова розділу. 

11. Írja be a kérdőszókat, és 

válaszoljon a kérdésekre! 

11. Впишіть питальні слова та дайте 

відповіді на питання. 

Vonzatos igék: fontosabb tárgyas 

(tranzitív) igék a fejezetben 

Дієслова із залежними 

закінченнями: найважливіші 

перехідні дієслова розділу. 

12. Írja be az igéket! Néha több 

megoldás is lehet. 

12. Впишіть дієслова. Правильними 

можуть бути декілька відповідей. 

13. Egészítse ki a mondatokat a 

hiányzó főnevekkel! A feladatot a 

hangfelvétellel is megoldhatja, vagy 

megoldásait a hangfelvétellel is 

ellenőrizheti. 

13. Доповніть речення відсутніми 

іменниками. Ви можете робити 

вправу слухаючи аудіозапис, або 

перевірити власні відповіді за 

допомогою аудіозапису. 

Szórend: a felszólító mondatok 

szórendje 

Порядок слів у наказових реченнях 

14. Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

14. Прослухайте та повторіть 

речення. 

15. Alkosson mondatokat! Néha több 

megoldás is lehetséges. 

Складіть речення. Деякі речення 

можуть мати декілька можливих 

відповідей. 

16. Adjon általános tanácsokat a minta 

alapján! Kezdje a mondatokat az 

igévelvagy a tagadószóval! 

16. Дайте пораду, як показано у 

прикладі. Почніть речення дієсловом 

або заперечним словом. 

17. Hasonló jelentésű mondatok. 

Alakítsa át a mondatokat a minta 

17. Речення зі схожим значенням. 

Складіть речення, як показано у 
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alapján! Kezdje őket a Légy szíves, 

Legyetek szívesekstb.kifejezéssel! 

прикладі. Починіть їх виразами Légy 

szíves, Legyetek szívesek і тп. 

18. Hallgassa meg, és ismételje el a 

mondatokat! 

18. Прослухайте та повторіть 

речення. 

19. Alkosson mondatokat! Az aláhúzott 

szó vagy kifejezés fókuszpozícióban 

van. 

19. Складіть речення. Підкреслені 

слова або вирази знаходяться у 

фокусі. 

20. Mi lenne, ha ...? Adjon pozitív és 

negatív választ a minta alapján! 

Ügyeljen a ragozásra! 

20. Що буде, якщо…? Дайте 

позитивну та негативну відповіді, як 

у прикладі. Зверніть увагу на 

відмінювання. 

21. Javaslatok. Egészítse ki a 

mondatokat a minta alapján, többes 

szám első személyben (mi)! 

21. Пропозиції. Складіть речення, як 

у прикладі, у першій особі множини 

– mi (ми). 

 

 


