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Mérleg 
Your checklist 
 

Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó 
oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. 
This document lists the topics covered in the MagyarOK 1 textbook. Next to each entry, you will 
find the relevant page and exercise numbers to help you with vocabulary review. 
 

Szókincs: 2. fejezet    
 

Vocabulary: Chapter 2 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni.         
I can greet people in formal and informal ways. I can also say 
goodbye to them. 

p. 18 ex. 1 

Be tudok mutatkozni baráti és hivatalos helyzetben.  
I can introduce myself in informal amd formal situations.  

p. 18-19 ex. 2-3 

El tudom mondani, hogy hívnak, (hány éves vagyok,) honnan 
jövök, mit csinálok. 
I can say my name, (my age), where I come from and what I do.  

p. 20 ex. 4 

Fel tudok sorolni legalább tizenöt országnevet.             
I can name at least 15 countries.  

p. 22 ex. 8 

Fel tudok sorolni legalább 15 nyelvet. Meg tudom mondani, 
melyik nyelven milyen szinten beszélek. 
I can name at least 15 languages. I can say what languages I 
speak and how well I speak them. 

p. 22 ex. 8 
p. 25 ex. 14 and 15 
p. 26 ex. 16 

Ismerem a számokat.             
I know the numbers. 

p. 28 ex. 20 

Be tudom mutatni néhány mondattal az országomat. 
I can tell a few sentences about my country. 

p. 30 

Meg tudok nevezni legalább 10 foglalkozást. 
I can name at least 10 professions. 

p. 31 ex. 26 
p. 32 ex. 27 

Ismerem a közeli családtagok nevét. 
I know the names for close family members. 

p. 34 ex. 31 
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Szókincs: 3. fejezet   
      

Vocabulary: Chapter 3 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

Meg tudom kérdezni másoktól, hogy vannak, és tudok a kérdésre 
válaszolni. 
I can ask others about how they are and I can answer their 
question.  

p. 40 ex. 1 and 2 

Meg tudok nevezni legalább 15 használati tárgyat.       
I know the names for at least 15 objects of everyday use. 

p. 41 ex. 4 

Egyszerű melléknevekkel tudok tárgyakat jellemezni.  
I can describe objects using simple adjectives. 

p. 41-42 ex. 5 and 6 
p. 43 ex. 7 

Be tudok röviden mutatni egy helyet (pl. tanterem, iroda). El 
tudom mondani, mi van és mi nincs ott. 
I can briefly describe a place and state what is and is not there 
(e.g. classroom, office). 

p. 44-45 ex. 11-12 
p. 52 ex. 24 

Tudok segítséget kérni, ha egy technikai eszköz nem működik.  
I can ask for help if a technical device is not working. 

p. 46 ex. 14 

Meg tudom kérdezni, mi mennyibe kerül. 
I can ask for the price of a product. 

p. 47-48 ex. 17 

El tudom mondani egyszerű melléknevek segítségével, miért 
tetszik vagy nem tetszik egy tárgy.  
I can say why I like or do not like an object using simple 
adjectives. 

p. 48 ex. 18 

Egyszerű melléknevekkel le tudok írni embereket.  
I can describe people using simple adjectives. 

p. 49 ex 19-21 
p. 51 ex. 23 
p. 52 ex. 24 
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Szókincs: 4. fejezet    
      

Vocabulary: Chapter 4 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

Meg tudom mondani, hány óra van. 
I can tell the time. 

p. 58 ex. 1-2 

Meg tudom nevezni a hét napjait és a napszakokat.   
I can name the days of the week and the times of the day. 

p. 59-60 ex. 3-6 

Meg tudok nevezni legalább 15 helyet a városban.     
I can name at least 15 places in the city. 

p. 61-62 ex. 9 

El tudom mondani egy mondatban, mit lehet az adott helyen 
csinálni.     
I can say something about what you can do at different places. 

p. 62 ex. 10 

El tudom mondani, hova megyek egy nap/héten.    
I can tell where I go during the day/week. 

p. 66 ex. 16 
p. 66-67 ex. 18 

Meg tudom nevezni a városi közlekedési eszközöket. El tudom 
mondani, mivel járok.   
I can name means of transport in a city. I can tell which ones I 
take. 

p. 71 ex. 27 

Útba tudok igazítani másokat. Meg tudom kérdezni, hogy jutok el 
egy adott helyre.      
I can give and ask for directions. 

p. 73-74 ex. 31-34 

El tudom mondani, miért jó/nem olyan jó a városomban élni. 
I can tell why it is nice/not so nice to live in my city. 

p. 79 ex. 42 
p. 80 ex. 43 

 
  



                  MagyarOK 1.: Mérleg. Your checklist.                                               
 

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

 

4 

 

 

Szókincs: 5. fejezet      
      

Vocabulary: Chapter 5 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

Meg tudok nevezni legalább húsz élelmiszert.       
I know the name of at least 20 food products. 

      p. 84-86 ex. 1 

Ismerem legalább tíz mértékegység nevét. 
I can name at least 10 units of measurement. 

      p. 86 ex. 3 

El tudom mondani, miből mennyi kell egy ételbe (pl. egy tipikus 
ételbe az országomból vagy a régiómból). 
I can say what ingredients you need for a recipe and how much 
(e.g. for a specialty from my country or region). 

      p. 87 ex. 4 

Tudok élelmiszert venni a piacon. Meg tudom kérezni az árat, és 
el tudom mondani, mennyit kérek az adott termékből. 
I can buy food at the market. I can ask for the price and say how 
much I want from a product.   

      p. 91 ex. 11 

Tudok beszélni a saját és az országom étkezési szokásairól.   
I can talk about my eating habits and the eating habits in my 
country. 

      p. 96 ex. 19 
      p. 97 ex. 21 

Tudok asztalt foglalni egy étteremben.   
I can reserve a table at the restaurant. 

      p. 98 ex. 22 

Tudok étlapot kérni, rendelni és fizetni egy étteremben. 
I can ask for the menu, order and pay at the restaurant. 

      p. 102 ex. 29 
      p. 103 ex. 32 

Meg tudok nevezni legalább 15 ruhadarabot, és egyszer� 
melléknevekkel tudom őket jellemezni.  
I can name at least 15 pieces of clothing and describe them with 
simple adjectives. 

      p. 105 ex. 35-36 

Ismerem a színek nevét. 
I know the names for colours. 

      p. 106 ex. 37 

Meg tudom dicsérni egy barátom ruházatát. 
I can compliment friends on their clothes. 

      p. 106 ex. 39 

Tudok vásárolni egy ruhaüzletben. 
I can buy clothes (give my size, the colour I want and ask if they 
accept my card). 

      p. 107 ex. 40 
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Szókincs: 6. fejezet      
      

Vocabulary: Chapter 6 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

El tudom mondani, milyen tevékenységeket végzünk különféle 
helyeken a városban.   
I can tell what you can do at different places in the city.  

p. 112 ex. 1  
p. 114 ex. 5 

Tudok időpontot és egyszerű felvilágosítást kérni (pl. hol van 
valami, mikor kezdődik egy esemény stb.). 
I can make an appointment and ask for simple information (e.g. 
where is something, when an event begins etc.) 

p. 115-116 ex. 7 

Meg tudok nevezni legalább 15 szabadidős tevékenységet. 
I can name at least 15 free-time activities.  

p. 118-119 ex. 10 b) 

El tudom mondani, mit csinálok szabadidőmben és milyen 
gyakran. 
I can say what I do in my free time and how often I do it. 

p. 120-121 ex. 14 
p. 121 ex. 16 a) 
p. 122-123 ex. 17 
p. 125 ex. 20 
p. 128 ex. 26 b) 
p. 130 ex. 27 b) 

Meg tudok beszélni egy programot a barátaimmal. 
I can make an appointment with my friends. 

p. 127 ex. 24-25 a) 

Meg tudom nevezni az évszakokat és a hónapokat. 
I can name the seasons and the months. 

p. 134 ex. 35 

Tudok egy-két mondatot mondani az időjárásról. 
I can tell one or two sentences about the weather. 

p. 134 ex. 36 

Tudok röviden mesélni arról, hova megyek nyaralni és mit 
csinálok ott. 
I can briefly talk about my summer vacation and what I usually do 
then. 

p. 135-136 ex. 38 a) 
p. 137 ex. 39 d) and 40 
a)  
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Szókincs: 7. fejezet      
      

Vocabulary: Chapter 7 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

Tudok beszélni a napirendemről. 
I can talk about my daily routine. 

p. 144 ex. 5 

Meg tudok nevezni legalább tíz foglalkozást és kapcsolódó 
tevékenységet.   
I can name at least 10 professions and related activities. 

p. 148 ex. 14 
p. 150 ex. 15 e) 

El tudom mondani, mi lehet egy foglalkozás előnye és hátránya. 
I can tell about possible advantages and disadvantages of 
professions in general. 

p. 151 ex. 16 

El tudom röviden mondani, mit csinál egy egyetemista. 
I can briefly talk about students' life. 

p. 153 ex. 19 
p. 156 ex. 23 b) 

Tudok néhány mondatot mondani a nyelvtanulási 
tapasztalataimról. 
I can say a few sentences about my language learning 
experience. 

p. 157 ex. 25 c) 
p. 158 ex. 27-28 
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Szókincs: 8. fejezet     
      

Vocabulary: Chapter 8 

Hol találom a könyvben? 
Where do I find it in the 

book? 

Családtagok leírása 
I can present family members (where they live, what they do, if 
they have hobbies etc.). 

p. 166 ex. 1 
p. 172 ex. 11 

Meg tudok hívni közeli ismerősöket egy eseményre (pl. 
születésnap, buli).  El tudok fogadni és vissza tudok udvariasan 
utasítani egy meghívást  (pl. születésnap, buli).   
I can invite friends to an event (e.g. birthday, party). I can accept 
or refuse an invitation in a polite way. 

p. 174 ex. 14 
p. 175 ex. 16 

Meg tudom nevezni egy ház helyiségeit.  
I can name parts/rooms of the house. 

p. 178 ex. 22 a) 

Ismerem legalább 10 bútordarab nevét.   
I can name at least 10 pieces of furniture. 

p. 180 ex. 24-25 

Tudok legalább 4-5 mondatot mondani arról, mit csinálok, amikor 
otthon vagyok. 
I can say at least 4-5 sentences about what I do when I am at 
home. 

p. 186 ex. 35 

 


