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Mérleg: 1. fejezet 
Your checklist: Chapter 1 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. Az ismétlés 
megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk. The list below presents 
the most relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter. Next to them, you will 
find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Be tudok mutatkozni, és fel tudok tenni ismerkedő kérdéseket. 
I can introduce myself and ask people to do the same thing. 12-13. oldal / 1-2. 

Be tudom mutatni a barátaimat és a családtagjaimat. 
I can introduce my friends and family members. 12-13. oldal / 1-2. 

Tudok mesélni az országom köszönési és bemutatkozási 
szokásairól. Össze tudom őket hasonlítani a magyar szokásokkal. 
I can talk about how people greet and introduce themselves in my 
country. I can compare our customs with those in Hungary. 

13-14. oldal / 3-4. 

Tudok arról mesélni, milyen volt egy régi ismerőssel találkozni. 
I can talk about an encounter with old acquaintances. 16. oldal / 6.  

Tudok arról mesélni, mi történt velem az utóbbi években. 
I can talk about what has happened to me in the last years. 

17-20. oldal /  
8-10., 13. 

El tudom mondani, fontos-e számomra a pontosság. 
I can tell if punctuality is important to me. 22. oldal / 14. 

Tudok mesélni arról, fontos-e az országomban a pontosság. 
I can tell if punctuality is important in my country. 22-24. oldal / 15-16. 

 

Kommunikációs funkciók Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerem az ismerkedő beszélgetések néhány tipikus fordulatát. 
I know a few typical expressions to be used at an encounter. 12. oldal / 2.b. 

Vissza tudok kérdezni, ha elfelejtettem egy információt: Hogy is 
hívnak? I can ask back if I forget a piece of information. 12. oldal / 2. b. 

Ki tudom nyilvánítani a meglepetésemet. Ki tudom fejezni, ha 
jólesett vagy rosszulesett valami. 
I can express my surprise. I can say if something was a positive or 
a negative experience. 

14. oldal / 4.d. 
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Elnézést tudok kérni szóban és írásban, ha kések. 
I know how to apologise orally and in writing when I'm late. 

24-25. oldal /  
17. a-c. 

Tudok az elnézéskérésre reagálni. 
I can react to somebody else's apologies. 25. oldal / 17. d 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

A kölcsönös névmás: az egymás használata 
The use of the pronoun egymás (each other) 13. oldal / 3. 

Birtokos személyjelek 
Possessive endings 14. oldal / 4. 

Személytelen szerkezetek: az ember 
Impersonal structures: az ember (one) 17. oldal / 7. a) 

Igeidők az idéző mondatokban: Azt mondta, hogy késik. 
Quoting somebody else's words: He said he would be late. 20. oldal / 11.  

Időhatározó: Melyik napon? Melyik hónapban? Melyik 
évben? Adverbs of time: Which day/month/year? 

21. oldal / 13. 

A főnévi igenév ragozott és ragozatlan alakjai: mennem kell, 
menni kell Conjugated and non-conjugated infinitive  25. oldal / 18. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 
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Mérleg: 2. fejezet 
Your checklist: Chapter 2 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. Az 
ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Tudok mesélni arról, mi segít és mi nem segít koncentrálni. 
I can talk about what helps to concentrate and what does not. 30-32. oldal / 1-2. 

Tudok mesélni egy kísérletről, amelynek témája a zene hatása 
a koncentrációra. I can tell about an experiment regarding the 
effect of music on concentration. 

36-37. oldal / 7-8.,  
38. oldal / 11. 

Tudok tanácsot adni a tanulással kapcsolatban. 
I can give advice about learning. 38-40. oldal / 12-13. 

Tudok mesélni egy kísérletről, amely különböző testhelyzetek 
hatását vizsgálta a koncentrációra. 
I can tell about an experiment that examines the effect of 
different positions on concentration.  

41-42. oldal / 15-16. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel el tudom mondani a 
véleményemet arról, segít-e valami pl. a tanulásban: Nekem 
ez nem segít. Nálam ez úgy van. hogy... 
I know sentences to tell my opinion about what helps me when 
I'm learning. 

30. oldal / 1. 

Meg tudom kérdezni, mit szeretne egy másik személy: 
Kinyissam az ablakot? Bekapcsoljam a rádiót? 
I can ask for another person's preference. 

34-35. oldal / 5-6. 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel meg tudom fogalmazni 
a feltételezéseimet: El tudom képzelni, hogy... 
I know a few sentences to formulate hypotheses. 

36. oldal / 7. b) 
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Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel le tudok írni egy 
egyszerű kísérletet: A kutatók szerint... / Azt vizsgálták, hogy... 
I know sentences to describe a simple experiment. 

37. oldal / 9. 

Tudok egy fórumbejegyzésre reagálni, amelyben tanácsot kér 
valaki: Tanulj napközben! Ne igyál sok energiaitalt! 
I can react to a forum message and give (informal) advice. 

38-40. oldal / 12-14. 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

Előre- és visszautalás: ez, az 
Forward and backward reference 32. oldal / 2. d) 

Az egyszeres és a többszörös tagadás használata 
The use of simple and multiple negation 

30-32. oldal / 2-3. 

A felszólító mód: forma 
The imperative: form 

33. oldal / 4. 

Vonatkozói mellékmondatok: az, ami/aki 
Relative clauses 36. oldal / 8. 

Igenevek: játszó, éneklő, irodalommal foglalkozó  
Participles: -ing 

36-37. oldal / 8., 10. 

Igenevek: ülve, fekve 
Participles: by ...-ing  41-42. oldal / 15-16. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with 
complement(s) 

ld. munkafüzet 

A be- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix be- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 3. fejezet 
Your checklist: Chapter 3 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Tudok mesélni a nyaralásomról. 
I can tell about my vacation. 46-48. oldal / 2-5. 

El tudok mondani néhány tudnivalót Budapestről. 
I can give some information about Budapest. 49-51. oldal / 7-9. 

Ismertetni tudok egy egynapos programot egy városban. 
I can describe a one-day program in a city. 52. oldal / 10. 

Tudok mesélni néhány balatoni sporteseményről. 
I can tell about a few sport events at Lake Balaton. 54-56. oldal / 15. 

El tudom mondani, mit szabad egy házban és mit nem. 
I can tell what is allowed in a house and what is not. 56-58. oldal / 16-19. 

El tudom mondani, miért és meddig vagyok Magyarországon. 
I can tell why and how long I am/will be in Hungary. 56-57. oldal / 16. a) 

Tudok reklamálni, ha nem vagyok elégedett egy nyaralóhellyel. 
I can complain if I'm not happy with my vacation place. 60-61. oldal / 24. 

Tudok röviden mesélni néhány híres helyről a világban. 
I can briefly describe a few well-known monuments in the world. 62. oldal / 25. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel úticélt tudok javasolni. 
I know sentences to suggest a destination for a trip. 48. oldal / 4. 

Tudok reagálni egy utazás során felmerülő egyszerűbb 
szituációkban. I can react in simple situations during a trip. 52-53. / 11. 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel meg tudok beszélni egy 
programot. I know sentences to discuss a program. 53. oldal / 12. 
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Ismerek olyan mondatokat, amelyeket egy reklamációs levélben 
használni tudok: Nagy csalódás volt, hogy... I know sentences to 
use in a letter of complain. 

61. oldal / 24. c) 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

Helyhatározók: -ban/-ben, -ra/-re stb. 
Adverbs of place 47-48. oldal / 2-3. 

Rendhagyó főnevek: forgalom, szobor, mű stb. 
Irregular nouns 49-50. oldal / 7. 

A melléknév fokozása és árnyalása:  
sokkal magasabb, egy kicsivel jobb 
Comparative of the adjective, refining comparisons 

49-51. oldal / 7-9. 

A felszólító mód funkciói: Azt javaslom, hogy... 
Functions of the imperative: I suggest... 53. oldal / 13. 

A tetszik, tetszenek használata  
The use of tetszik, tetszenek 

59. oldal / 21-22. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with 
complement(s) 

ld. munkafüzet 

A ki- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix ki- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 4. fejezet 
Your checklist: Chapter 4 
 
 

Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. Az 
ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Le tudok röviden írni néhány foglalkozást. 
I can briefly describe a few professions. 66-67. oldal / 1-2. 

El tudom mondani a véleményeket néhány szolgáltatásról. 
I can tell my opinion about certain services. 68. oldal / 3. 

Tudok telefonon időpontot egyeztetni. 
I can make an appointment over the telephone. 68-70. oldal / 4. 

El tudom mondani, melyik technikai eszközről nem tudnék lemondani, 
és miért. I can tell which device I absolutely need and why. 71-72. oldal / 8-9. 

Meg tudok írni egy apróhirdetést, amelyben eladok valamit. 
I can write an ad to sell something. 73. oldal / 10. 

Tudok mesélni néhány egyszerű technikai problémáról. 
I can tell about a few simple technical problems. 74. oldal / 11. 

El tudom mondani egy technikai eszközről röviden, hogyan kell 
használni. I can tell briefly how to use a technical device. 74-75. oldal / 12. 

Be tudok mutatni röviden egy tárgyat az országomból. 
I can briefly present an object from my country. 75-76. oldal / 13-14. 

El tudom mondani, mit rendelek az interneten, és miért. 
I can tell what I order via Internet and why. 76-77. oldal / 15-16. 

Be tudok számolni pozitív és negatív internetes vásárlási 
tapasztalataimról. 
I can tell about my positive and negative experience regarding ordering 
via Internet. 

78-79. oldal / 18. 
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Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel időpontot tudok kérni. 
I know sentences to ask for an appointment. 69-70. oldal / 5. 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel információt kérhetek egy 
szolgáltatásról. I know sentences to ask for information about services. 73. oldal / 10. b) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel el tudom mondani, ha bosszant 
vagy idegesít valami. I know sentences to express that something 
annoys or irritates me. 

74. oldal / 11. b) 

Ismerek néhány mondatot, amelyekkel le tudok írni egy egyszerűbb 
statisztikát. I know a few sentences to describe simple statistics. 77. oldal / 16. 

 
 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

Műveltetés: -tat/-tet, -at/-et 
Have somebody do something for you   67. oldal / 2. 

Időhatározók: Mikor? Milyen gyakran? 
Adverbs of time: When? How often? 68. oldal / 3. 

A feltételes jelen: forma és funkciók 
Conditional present: forms and functions 69-70. oldal / 5. 

Kötőszók: a mert, mivel, ezért használata 
Using the conjunctions mert, mivel, ezért 71-72. oldal / 8. b), 9. 

Páros kötőszók: nemcsak..., hanem is stb. 
Double conjunctions 

71-72. oldal / 8. b), 9. 

Határozói igenév: a csésze el van törve  
Past participle indicating state or condition: The cup is broken. 78. oldal / 17. 

Befejezett melléknévi igenév: elveszett tárgyak 
Past participle: lost objects 

80. oldal / 19. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

A meg- igekötő fontosabb funkciói 
The most important function of the prefix meg- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 5. fejezet 
Your checklist: Chapter 5 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. Az 
ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom a 
tankönyvben? 

El tudom mondani, szerintem mi kell a nyelvtanuláshoz. 
I can talk about what, in my opinion, is needed for language learning. 84-85. oldal / 1-2. 

Be tudom mutatni röviden a nyelvtanulói típusokat. 
I can briefly describe different types of language learners. 85-86. oldal / 3. 

El tudom mondani, miért tanulok magyarul. 
I can talk about why I'm learning Hungarian. 87-88. oldal / 4-5. 

El tudom mondani, hogyan is miért tanulok egy nyelvet. 
I can talk about why I'm learning a foreign language. 

89. oldal / 6. 
91. oldal / 9. e) 

Tudok röviden beszélni az országom nyelvtanulási trendjeiről. 
I can briefly describe the trends of language learning in my country.  90. oldal / 7. 

Tudok néhány javaslatot tenni a hatékony nyelvtanulásra. 
I can make a few suggestions for efficient language learning. 94. oldal / 12. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom a 
tankönyvben? 

Tudok pozitívan vagy negatívan reagálni egy állításra: Azzal nem 
értek egyet, hogy...  
I can react to a statement in a positive or negative way. 

84. oldal / 2., 
94. oldal / 12. b), 
97. oldal / 15. d) 

Le tudok írni egy egyszerű statisztikát. El tudom mondani, mi lepett 
meg benne.  
I can describe simple statistics. I can say what I find surprising. 

90. oldal / 7. 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel ki tudom fejezni a 
feltételezéseimet. I know sentences to formulate my hypotheses. 91. oldal / 9. a) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel össze tudom foglalni egy 
egyszerűbb interjú kérdéseit és válaszait. I know sentences to 
summarise the questions and answers of a simple interview. 

95-96. oldal / 14. 
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Nyelvtan  Hol találom a 
tankönyvben? 

A felszólító mód funkciói: Fontosnak tartotta, hogy ...  
The functions of the imperative 92-93. oldal / c-e) 

Kötőszók: a mégis, mégsem használata 
Using the conjunctions mégis, mégsem 

85-86. oldal / 3. b-c) 

A felszólító mód funkciói: Azért, hogy... 
The functions of the imperative 88. oldal / 5. 

Időhatározók névutóval: a tanfolyam során 
Adverbs of time with postpositions 92-93. oldal / 9-10. 

Birtokos névmások: az enyém, a tied, az övé 
Possessive pronouns 

ld. munkafüzet 

A visszaható névmás használata: maga 
Using the reflexive pronoun maga 95. oldal / 14. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

Az el- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix el- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 6. fejezet 
Your checklist: Chapter 6 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

El tudom mondani röviden a véleményemet az okostelefon 
használatáról. I can tell my opinion about the use of smartphones. 102. oldal / 1. 

El tudom röviden mesélni, miért nem tudunk 150-nél több kapcsolatot 
fenntartani.  
I can briefly tell why we can't maintain more than 150 contacts. 

103-105. oldal / 3-6. 

Tudok az internetes kommunikációs szokásaimról mesélni. 
I can talk about how I communicate on the Internet. 109. oldal / 11-12. 

El tudom mondani, mire használom a közösségi oldalakat. 
I can tell what I use social media for. 109-113. oldal / 11-16. 

El tudom röviden mondani, milyen hatása lehet a közösségi 
oldalaknak a közérzetünkre. 
I can tell briefly how social media can effect our well-being. 

113-114. oldal / 17-18. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Meg tudok beszélni szabadidős programokat: Sétálhatnánk. 
I can discuss programs for free-time activities. 103. oldal / 2. b) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel ki tudom fejezni a 
meglepetésemet: Nem is gondoltam volna, hogy... 
I know sentences to express my surprise. 

104. oldal / 3. d), 
112. oldal / 15. b) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel be tudok számolni egy 
felmérés eredményéről: A többség szerint... 
I know sentences to report about the results of a survey. 

109. oldal / 12. c) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel a szokásaimról tudok 
beszélni: Fel szoktam tölteni fotókat. 
I know sentences to describe my habits. 

112-113. oldal / 16. 
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Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel el tudom mondani, szerintem 
mit mondott valaki más: Mintha azt mondták volna, hogy... 113. oldal / 17. c) 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

A feltételes múlt és jelen: forma és funkció  
Conditional past and present: forms and functions  

102. oldal / 1. c), 
104. oldal / 3. d) 

A felszólító mód funkciói: Arra használom, hogy... 
The functions of the imperative 111-112. oldal / 15. 

A főnévi igenév használata: Összejövünk beszélgetni. 
Using the infinitive (to express a purpose). 103. oldal / 2. a) 

Névmások: bárki, akárki, valaki, senki 
Pronouns 107. oldal / 8. 

Többszörös birtokos szerkezetek: a barátom fiának a testvére 
Compound possessive structures 108. oldal / 10. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter complement(s) ld. munkafüzet 

A fel- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix fel- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 7. fejezet 
Your checklist: Chapter 7 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom a 
tankönyvben? 

Tudok mesélni arról, mikor szedek vitaminokat és miért. 
I can say when I take vitamins and why. 118. oldal / 1. 

Tudok mesélni röviden egy híresség életéről.  
I can briefly persent the life of a famous person. 

119. oldal / 2. b),  
120. oldal / 6. 

Tudok ajánlani néhány receptet, elkészítési módot. 
I can recommend some recipes and ways of preparing food. 120-121. oldal / 7-8. 

El tudom mondani az orvosnak az egyszerűbb panaszaimat. 
I can describe simple symptoms of illness to the doctor. 

122-123. oldal / 9-10., 
124. oldal / 12. a) 

Tudok mesélni az országom egyik kedvelt üdülőhelyéről. 
I can present a popoular vacation place in my country. 

127-129. oldal / 17-19., 
132. oldal / 24. 

Tudok mesélni egy jól/rosszul sikerült kirándulásról. 
I can talk about a good/bad excursion. 129-131. oldal / 20. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom a 
tankönyvben? 

Tudok röviden reagálni egy aforizmára, érdekes mondatra. 
I can react to an aphorism or interesting sentence briefly. 119. oldal / 4. b) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel el tudom mondani, mit 
értettem egy szövegből: Szerintem azt mondja, hogy... 
I know sentences that help me formulate what I have understood 
from a text.  

123. oldal / 11. a) 

Tudok egyszerűbb kommentet írni a közösségi oldalakon egy 
képhez. I can write simple comments to pictures on social media. 129. oldal / 21. 

Tudok röviden reagálni mások pozitív vagy negatív tapasztalatára. 
I can react to other people's experience in a positive or negative 
way. 

132. oldal / 23.  
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Nyelvtan  Hol találom a 
tankönyvben? 

Időhatározók: a hetvenes évek  
Adverbs of time 119. oldal / 3. b) 

Birtokos szerkezetek: Tamásnak nagyon fáj a torka 
Possessive structures 122. oldal / 9-10. 

Az igenevek bővítése: a 19. században kiépített turistautak 
Expanding participle structures 

127-128. oldal / 17. c) 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

A le- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix le- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 8. fejezet 
Your checklist: Chapter 8 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom a 
tankönyvben? 

Tudok mesélni az irodámról / a dolgozószobámról. El tudom 
mondani, milyen számomra az ideális tanulási és munkakörnyezet. 
I can talk about my office. I can describe my ideal learning and 
working environment. 

136-137. oldal / 1-2. 

Össze tudom foglalni a távmunka fontosabb előnyeit és hátrányait. 
I can summarise the most important advantages and inconveniences 
of homeworking. 

137-139. oldal / 3-6. 

El tudom mondani a véleményemet a csapatépítő tréningekről. 
I can tell my opinion about team building events. 140-141. oldal / 7. 

Be tudok számolni röviden egy közösségépítő tréningről vagy 
hasonló eseményről. 
I can tell about a team building event. 

142-144. oldal / 9-10. 

El tudom mondani, mit szeretnék még megtanulni és miért. 
I can tell what I'd like to learn and why. 144-146. / 11-13. 

 

Beszédfunkciók  Hol találom a 
tankönyvben? 

Meg tudok írni egy egyszerűbb hirdetést a hobbimról. 
I can write a simple ad about a hobby of mine. 144. oldal / 12. b) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel információt tudok kérni pl. 
egy tanfolyamról: Azért telefonálok, mert... 
I know sentences to ask for information e.g. about a course. 

146. oldal / 13. c-d) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel szemrehányást tehetek: 
Szólhattál volna. I know a few sentences of confrontation. 147-148. oldal / 14. 
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Fel tudok szólítani másokat közös tevékenységre: Csináljunk 
plakátot!, és tudok reagálni mások javaslataira 
I can ask other people to do things together and I can react to other 
people's suggestions. 

148. oldal / 15. 

 
 

Nyelvtan  Hol találom a 
tankönyvben? 

A segédigés mondatok szórendje: el kell mennem, szeretném 
megnézni  
Word order in sentences with prefix 

137-138. oldal / 4. 

Hangsúlykérő és hangsúlykerülő igék:  
tudok, szeretek, van, áll stb. 
Verbs always and never in focus 

143. oldal / 9. d) 

Időhatározók: Péntekre megcsinálom. 
Adverbs of time: I will have done it by Friday. 149. oldal / 16. 

Tárgyas szóösszetételek: meghívóírás, teremfoglalás 
Compound words with direct object 150. oldal / 17. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

A szét- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix szét- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 9. fejezet 
Your checklist: Chapter 9 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

El tudom mondani, hogyan választok terméket. 
I can talk about how I choose a product. 154-155. oldal / 1. 

El tudom mondani röviden néhány színről, mire használják őket a 
reklámokban.  
I can tell about a few colours how they are used in advertisements. 

155-156. oldal / 2. 

Tudok mesélni egy nekem tetsző termékről. 
I can talk about a product I like. 156. oldal / 3. 

Be tudok mutatni röviden egy sikeres terméket. 
I can briefly present a successful product. 160-162. oldal / 8-10. 

El tudom mondani röviden egy találmány történetét. 
I can briefly tell the story of an invention. 165-166. oldal / 13. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel el tudom mondani, miért 
tetszik valami, pl. egy termék: Azért tetszik, mert eredeti. 
I know sentences to tell why I like something, e.g. a product. 

156. oldal / 3. 

Meg tudom kérdezni egy barátomtól, mire való egy termék és hol 
lehet kapni: Hol vetted ezt a ...? 
I can ask a friend what a product is used for and where she/he has 
bought it. 

159. oldal / 7. 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel ki tudom fejezni a 
feltételezéseimet: A liftet valószínűleg előbb találták fel, mint a 
telefont. 
I know sentences to formulate my hypotheses. 

164. oldal / 12. 
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Meg tudok fogalmazni egy leíró szöveg alapján kérdéseket a 
riportalanynak. 
I can ask questions based on a narrative text. 

169. oldal / 17. 

Tudok reagálni érdekes állításokra: Szinte hihetetlen, hogy... 
I can react to interesting statements. 170. oldal / 18. 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

Az -e használata 
The use of the word -e 154. oldal / 1. c) 

Birtokos szerkezetek: Kellemes formája van. / Kellemes a 
formája. 
Possessive structures 

156-157. oldal / 4. 

Igenevek és ellentétük: használható, használhatatlan 
Participles and their opposites 160-162. / 8-9. 

Vonatkozói mellékmondatok: az ami, amely, amelyik 
használata 
Using ami, amely, amelyik in relative clauses 

160-162. oldal / 8-9. 

A -vá/-vé használata: láthatóvá tesz/válik 
Using -vá/-vé 

168-169. oldal /  
15. d), 16. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

Az össze- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix össze- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 10. fejezet 
Your checklist: Chapter 10 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át.  
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Tudok mesélni néhány kávé- vagy teaházról az országomban. 
I can tell about a coffee or tea house in my country. 174. oldal / 1. 

Röviden el tudom mondani, mi volt a Nyugat folyóirat. 
I can briefly present the magazine Nyugat. 175. oldal / 2. 

Be tudok röviden mutatni egy folyóiratot az országomból. 
I can briefly present a magazine in my country. 175-176. oldal / 2-3. 

Tudok mesélni az olvasási szokásaimról. 
I can talk about my reading habits. 176-179. oldal / 4-8. 

Röviden össze tudom foglalni, miről szól egy kedvenc könyvem. 
I can summarise the story of one of my favourite books. 179-181. oldal / 9-10. 

El tudom mondani, hogyan készítem egyik kedvenc ételemet. 
I can tell how I prepare one of my favourite dishes. 183-184. oldal / 12. 

El tudom mondani, tudok és szeretek-e főzni, és hogyan tanultam 
meg. I can tell whether I can cook and if I like it and where I have 
learnt to cook. 

185-186. oldal / 15. 

Be tudok röviden mutatni egy szakácskönyvet vagy gasztroblogot. 
I can present a cookbook or a food blog briefly. 187. oldal / 17-18. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel meg tudom fogalmazni, 
amire emlékszem: Ha jól emlékszem, .... Úgy tudom, hogy.... 
I know sentences to express what I remember. 

174-175. oldal / 2. a), 
c), 182. oldal / 11. a) 
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Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel egy rendszeres 
tevékenységet (pl. olvasás) le tudok írni: Esténként... / Nem tudok 
annál szebbet elképzelni, mint... 
I know sentences to describe regular activities. 

176. oldal / 4. b-c) 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel a kulináris ízlésemről tudok 
beszélni, és mások állításaira reagálni. 
I know sentences to talk about my culinary preferences and react to 
other people's preferences. 

182-183. oldal / 11. 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

Mindig hangsúlyos módosítószók: nem, csak, alig stb. 
Words always in focus 176. oldal / 4. 

A feltételes mód: Nincs olyan ember, aki ne tudná, hogy...  
Conditional 176. oldal / 5. 

A nem funkciói 
The functions of nem 

177-178. oldal / 6.  

A felszólító mód funkciói: Segített abban, hogy... 
Functions of the imperative 185-186. oldal / 15. 

Kérdések és rövid válaszok: Eljössz? - El. Orvos vagy. - Az. 
Questions and short aswers 186. oldal / 16. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

A vissza- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix vissza- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 11. fejezet 
Your checklist: Chapter 11 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 
 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Tudok arról mesélni, hogyan tájékozódom a világ eseményeiről. 
I can tell how I gather information about the events of the world. 192-193. oldal / 1-2. 

Be tudok mutatni néhány újságot, folyóiratot az országomból. 
I can present a newspaper/magazine of my country. 195-197. oldal / 7-9. 

Röviden el tudom mondani, miért fontos Joseph Pulitzer 
munkássága.  
I can summarise why the work of Joseph Pulitzer is important. 

198-200. oldal /  
11-12. 

Tudok mesélni olyan emberről, aki valamiért ismertté vált, pl. 
külföldön csinált karriert vagy újságban  publikált. 
I can talk about someone who became famous e.g. made career 
abroad or published in newspapers.  

198-200. oldal /  
11-12. 

Össze tudok foglalni néhány egyszerűbb hírt. 
I can make a summary of simpler news articles. 

202-206. oldal /  
16-19. 

 

Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel el tudom mondani a 
feltételezéseimet és meg tudom őket indokolni: Ezt abból gondolom, 
hogy... 
I know sentences to formulate my hypotheses and to justify them. 

198. oldal / 11. b-c) 

Ismerem az együttgondolkodás, a kommunikáció fenntartásának 
néhány nyelvi eszközét: Érdekes volt ez a műsor, nem? 
I know expressions to maintain communication and thinking together 
with another person. 

200-201. oldal /  
14. a) 
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Ismerek olyan mondatokat, amelyekkel ki tudom fejezni, hogy 
pontosan vagy nem pontosan emlékszem valamire: Erre határozottan 
emlékszem. 
I know sentences to express that I remember something exactly or 
just vaguely. 

200-201. oldal / 14. 

 

Nyelvtan  Hol találom  
a tankönyvben? 

Igeképzők: a -gat/-get használata: olvasgat 
Using the verbal affix -gat/-get 

202. oldal / 16. a) 

Igeképzők: az -ul/-ül és az -ít használata: épül, épít 
Using the verbal affixes -ul/-ül and -ít 

203-205. oldal / 17. 

Elvont jelentésű névutók: a hírrel kapcsolatban 
Postpositions with abstract meaning 196. oldal / 7. b) 

Hangsúlyos módosítószó, hangsúlyos ige:  
biztosan, mindig, valaki 
Words in focus with emphasis on the verb at the same time 

203-204. oldal / 17. 

Az igekötőhasználat fontosabb tendenciái 
The most important tendencies for using prefixes 206. oldal / 19. 

A fejezet fontosabb vonzatos igéi 
The most important verbs of the chapter with complement(s) ld. munkafüzet 

Az át- igekötő fontosabb funkciói 
The most important functions of the prefix át- ld. munkafüzet 
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Mérleg: 12. fejezet 
Your checklist: Chapter 12 
 
Az alábbi lista a fejezetben tárgyalt  fontosabb szókincset, kommunikációs funkciókat és nyelvtant tekinti át. 
Az ismétlés megkönnyítése érdekében a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk.  
The list below presents the relevant vocabulary, communicative functions and grammar of the chapter.  
Next to each item, you will find the corresponding numbers of pages and exercises to facilitate orientation. 

 

Szókincs      Hol találom  
a tankönyvben? 

Le tudom írni röviden egy ország politikai és gazdasági helyzetét. 
I can summarise the political and economical situation of a country. 210. oldal / 2. 

El tudom mondani az Európai Unió történetének néhány fontos 
eseményét. 
I can briefly present a few important events in the history of the EU. 

212-214. oldal / 7-8. 

Tudok mesélni néhány trendről az országomból (családalapítás, 
gyerekvállalás, nyugdíj). 
I can talk about a few trends in my country (founding a family, having 
children, pension) 

216-217. oldal /  
13-14. 

Tudok röviden mesélni néhány magyar történelmi eseményről. 
I can briefly present a few historical events of Hungary. 

218-220. oldal / 
16-17. 

Tudok röviden mesélni az országom néhány történelmi eseményéről. 
I can briefly present a few historical events of my country. 212-214. oldal / 7-8., 

El tudom röviden mesélni egy történelmi/politikai eseménnyel 
kapcsolatos élményemet.  
I can talk about my experience related to a historical/political event. 

221-222. oldal / 18. 

Röviden tudok mesélni az országom/Magyarország választási 
rendszeréről. 
I can summarise the election system of my country/Hungary. 

222. oldal / 19. 
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Kommunikációs funkciók  Hol találom  
a tankönyvben? 

Ismerek olyan mondatoka, amelyekkel el tudom mondani egy jelenség 
magyarázatára vonatkozó feltételezéseimet: Szerintem az a fő ok, 
hogy ... 
I know sentences to formulate my hypotheses to explain a 
phenomenon. 

216. oldal / 13. b) 

Ismerek olyan mondatoka, amelyekkel el tudom mondani a 
véleményemet egy kezdeményezésről: Jónak tartom az ötletet, mert... 
I know sentences to tell my opinion about an initiative. 

218. oldal / 15. 

	
	
	


