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Szeretném bemutatni…                               munkalap / kártyák 

 
 
1. Honnan ismeritek egymást? Honnan ismerik egymást? 
2. Mióta ismeritek egymást? Mióta ismerik egymást? 
3. Mivel foglalkozik a beszélgetőtárs? 
4. Milyen érdekesebb információt tudsz róla elmondani? Milyen érdekesebb 

információt tud róla elmondani?  
 

 
Szeretném bemutatni Önöknek  
egy nagyon kedves  
barátomat / barátnőmet. 
 

Szeretném bemutatni Önnek a (volt) 
osztálytársamat / a csoporttársamat. 

Szeretném bemutatni neked a 
barátomat/barátnőmet. 

 
Szeretném bemutatni nektek a 
szomszédomat / a munkatársamat. 
 

 
Szeretném bemutatni Önöknek a 
legjobb barátomat/barátnőmet. 
 

 
Szeretném bemutatni Önöknek a 
szomszédomat / a munkatársamat. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

1. 

Hannáról érdemes tudni, 
hogy … 

Együtt szoktunk … 
(ebédelni / teniszezni). 

Hannával a 
gimnázium óta 

ismerjük egymást.	

Hannával ezer éve 
ismerjük egymást. 

	

Hannát is nagyon 
érdekli a  ... 
(történelem). 

Hannával egy 
kiránduláson 

ismerkedtem meg. 

Több mint ... (tíz éve) 
dolgozunk együtt. 



                  MagyarOK B1+ munkalapok                                                  1 
 

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

 

2 

   

Nyújtson kezet, és mutatkozzon be magyar szokás szerint! 

                                                                                                                kártyák 

 

 
Ön 23 éves, Horváth 
Róbert/Rozália, és a 
partneréhez hasonlóan 
építészmérnök. 
 

 
Ön 49 éves, Takács 
Benedek/Borbála, és a 
partneréhez hasonlóan 
építészmérnök. 
 

 
Ön 62 éves, Nagy László/Lilla. A 
partneréhez hasonlóan Ön is 
Budapesten járt egyetemre. 
 

 
Ön 27 éves, Pál István/Imola,  
és a partneréhez hasonlóan Ön 
is Budapesten járt egyetemre. 
 

 
Ön 55 éves, Petővári 
Béla/Barbara, egy nemzetközi 
cég vezetője. 
 

 
Ön 29 éves, Oláh Dávid/Dóra, 
egy nemzetközi cégnél 
asszisztens. 
 

 
Ön 38 éves, Balogh 
Ignác/Ibolya, egy cég  
marketingigazgatója, és éppen 
most érkezett. 
 

 
Ön 19 éves, Kovács 
Nándor/Noémi. Budapesten 
tanul építészmérnöknek, és 
éppen most érkezett. 
 

Ön 21 éves, Kiss 
Norbert/Natália, és a 
partnerének jó barátja. 

 
Ön 30 éves, Brassai 
Károly/Kornélia, aki Budapesten 
él. Marketingasszisztens, és 
éppen most érkezett. 
 

 

2. 
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Mikor?                                                                                   kártyák 
 
   

1998.  novemberben január 1-jén 

múlt  tavaly telén 

hónap  idén évben 

jövő  jövőre harmadikán 

e(z)  májusában tizedikén 

jövő  ebben másodikán 

múlt év  hónapban év 

nyarán a(z) csütörtökön 

 
 
 

3. 
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Mit jelent a pontosság?                                            munkalap 

 
          
1. Írja a szövegbe a toldalékokat! Ügyeljen az ékezetekre! 
 
A dél-európa…… országok  
A dél-európa…… országok…… – például Olaszország……, Spanyolország…… vagy 
Törökország…… – ……………… (könnyű) előfordulhat, hogy a tárgyalópartner késik. Ez nem 
az…… jelenti, hogy nem tartja fontosnak a megbeszélést: ezekben az országokban a néhány 
perces késés elfogadott.  
 
Az arab országok  
Az arab országokban nem időpont……, hanem napszak…… beszélnek meg egymás…… az 
emberek. Például az……, hogy délután találkoznak. Ha üzlet…… út…… megyünk, tervezzünk 
több idő…… egy-egy találkozó……. Ezek…… az országok…… a vendéglátás az üzlet…… élet 
fontos része. 
 
Az ázsia…… országok 
Az ázsia…… országok…… a késés óriás…… sértés. Az üzletfelek mindig perc…… pontos…… 
érkeznek. A külföldiek…… elnézőbbek az emberek, de aki tiszteli a helyi szokások……, nem késik. 
 
Az Egyesült Államok  
Az Egyesült Államok lakói nem mindig pontosak. A legtöbb ember autó…… közlekedik, gyakoriak a 
közlekedés…… dugók, ezért néhány perc késés elfogadott. Itt az számít udvariatlan……, ha túl 
korán érkezünk. 
 

2. Hasonlítsa össze megoldásait egy partnerrel!  
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 

4. 

Én is ezt írtam.  

   Nem tudom.  

Szerintem is.  

Fogalmam sincs.  

Szerintem ez nem 
…, hanem …  
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                     Torpedó                                                                    munkalap  
 
      

 én te Ön, ő mi ti Önök, ők 

nem ismeri ezt a várost       

szeretné bemutatni Annát       

elég udvariatlannak tartja 
Márkot       

megismerkedett egy 
szimpatikus nyelvtanárral       

üdvözli a cégnél       

sokat változott        

tartjuk a kapcsolatot  
a családdal       

abbahagyta a zenélést       

elmehetne sétálni       

beadta a pályázatát       

késik egy kicsit       

elnéző a külföldiekkel       

fontosnak tartja a barátságot       

túl korán érkezett       

egy óra múlva tud elindulni       

be kell fejeznie valamit       

 

5. 
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Párbeszéd                                                                      kártyák 

 
 

– Ja, csak tíz percet! Az semmi, akkor megvárlak. 

– Köszi szépen! Még egyszer, ne haragudj! Sietek, ahogy tudok. 

– Nem várhat az egyetem? 

– Nem tudsz vele beszélni holnap? 

– Nem, mert beszélnem kell az egyik tanárommal. 

– Sajnos nem, mert ezen a héten csak ma van bent az egyetemen. 
Szerintem gyorsan végzek, de így is legalább tíz percet késni fogok.  

– Szia, Tamás! Eszter vagyok. Bocs, de késni fogok.  
Még be kell szaladnom az egyetemre.  

 
  

6. 
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Gyakori kifejezések                                                              kártyák  

 

udvariatlannak  kezet köszön megpuszilja 

fog tartja nyújt megismerkedik 

egy iskolába ebédel a kapcsolatot közel 

a szomszédjának a szomszédjával a szomszédját a szomszédja 

a főnöke a főnökével a főnökének a főnökét 

járt korábban együtt változott 

néhány évvel sokat egy kicsit megváltozott 

áll abbahagyta elkezdte a zenélést 

a nyelvtanulást hozzám számít a késés 

7. 
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Vonzatos igék                                                              kártyák 
 

 
 
 
  Szeretném Önöknek bemutatni 

Kovács Annát. 
Szeretném Önök…… 
bemutatni Kovács Anna…… . 

A nők általában puszi……  
adnak egymás……. 

A nők általában puszit  
adnak egymásnak. 

Az anyósom sokáig  
udvariatlannak tartott. 

Az anyósom sokáig 
udvariatlan…… tartott. 

Sokat beszélgettünk  
a régi idők……. 

Sokat beszélgettünk  
a régi időkről. 

Nem ismerjük  
egymást valahonnan? 

Nem ismerjük  
egymás…… valahonnan? 

Anna az első évben minden  
vizsga…… megbukott. 

Anna az első évben  
minden vizsgán megbukott. 

Pali be akarja mutatni  
a barátjának a feleségét. 

Pali be akarja mutatni  
a barátja…… a felesége…… . 

8. 
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Vonzatos igék                                                            kártyák 

 
 

Ádám unalmas…… tartja  
a nyelvtanulás……  

Ádám unalmasnak tartja  
a nyelvtanulást. 

Pályáztam egy építészmérnöki 
állásra. 

Pályáztam egy építészmérnöki 
állás…… . 

Ha üzleti találkozó…… van szó, 
mindig pontos vagyok. 

Ha üzleti találkozóról van szó, 
mindig pontos vagyok. 

Sehova nem érek oda időben. Sehova nem érek oda idő…… . 

Az számít udvariatlan……,  
ha túl korán érkezünk. 

Az számít udvariatlannak,  
ha túl korán érkezünk. 

A külföldiekkel elnézőbbek  
az emberek. 

A külföldiek…… elnézőbbek  
az emberek. 

Jó viszony…… vagyok  
a testvéreimmel. 

Jó viszonyban vagyok  
a testvéreimmel. 

 
  

8. 
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Vonzatos igék                                                               kártyák 

 
 

2005-ben férjhez mentem. 2005-ben férj…… mentem. 

Amikor leérettségiztem,  
jelentkeztem a konzervatórium……. 

Amikor leérettségiztem,  
jelentkeztem a konzervatóriumba. 

Egy együttesben játszom. Egy együttes…… játszom. 

Nem tudtunk mi……  
mondani egymás……. 

Nem tudtunk mit  
mondani egymásnak. 

Magyarországon a nők  
nyújtanak először kezet. 

Magyarország…… a nők  
nyújtanak először .......……. (kéz!) 

Meglátogathatnál bennünk…… 
valamikor. 

Meglátogathatnál bennünket 
valamikor. 

Beszéljünk meg  
egy másik időpontot. 

Beszéljünk meg  
egy másik időpont……! 

 

 
 

 

8. 
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Szórend kontextusban                                                     munkalap 
 
 
 

Alkossa meg a hiányzó mondatokat és tagmondatokat! Gyakran több tipikus szórend 
is lehetséges.  
 
 

Bence: Mesélj! Mi van veled? Ezer éve nem láttalak!  
Miklós: Hol is kezdjem? ________________________ 
_________________, hogy érettségi után jelentkeztem a 
konzervatóriumba, de nem vettek fel. Egy évig egy hangszerboltban 
dolgoztam, de __________________ 
___________________, hanem közben készültem a fizika felvételire.   
Bence: Igen, erre még emlékszem. 
Miklós: A következő évben fizika szakra jelentkeztem az egyetemre. 
Oda felvettek, de már ____________________________________ 
________________________. Végül rájöttem, hogy az informatika 
közelebb áll hozzám, és programtervező informatikusként végeztem. 
______________________________________.   
Bence: Kalandos egyetemi éveid lehettek. És a gitározást teljesen 
abbahagytad? 
Miklós: Nem. Van egy együttesem, __________________________ 
_____________________. Majd szólok, ha legközelebb koncertezünk.  

(mi - veled - van) 
(tudod - még - azt - 
talán) 
 
(már - akartam - 
konzervatóriumba - 
menni - nem) 
 
(minden vizsgán - az 
első évben - 
megbuktam) 
(dolgozom - azóta - 
informatikusként) 
 
(dzsesszt - játszunk) 

 
 
 
Bence: Én érettségi után Pestre jelentkeztem az orvosi egyetemre. 
Lediplomáztam, _____________________ 
____________________. Tavaly megnősültem. Anna, a feleségem 
gyerekorvos.   
Miklós: Gratulálok. Gyereketek is van? 
Bence: Még nincs, de tervezzük. És képzeld, ________ 
__________________________! 
Miklós: Igen? Hol? 
Bence: ______________________________, hetente egyszer. Tudod, 
mindig is érdekelt a komolyzene és a dzsessz. Nem vagyok valami 
nagy tehetség, ____________________________________. Persze a 
munkám miatt inkább angolul kellene jobban megtanulnom, 
_________________________________________________________ 
Csak az a baj, hogy nyelvet tanulni sokkal unalmasabb, mint 
zongorázni. 
Miklós: ___________________________? Szerintem a zenélés a 
legjobb dolog a világon! 

 
(azóta - és - dolgozom - 
sportorvosként) 
 
 
(tanulni - elkezdtem - 
zongorázni) 
 
(járok - magántanárhoz) 
 
(élveztem - de - 
borzasztóan) 
(mert - angolul - a 
legtöbb orvosi cikk - 
jelenik meg) 
(nekem - mondod) 

 
 

9. 


