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Mérleg 
Your checklist 
 

Az alábbiakban a MagyarOK A2+ 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 A2+ textbook. Next to each entry, you will 
find the relevant page and exercise numbers to help you with vocabulary review. 
 

Szókincs: 1. fejezet    
 

Vocabulary: Chapter 1 

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

book? 

Ismerkedésnél fel tudok tenni 8-10 kérdést, és válaszolni és 
tudok hasonló kérdésekre. 
I can ask 8 to 10 questions when meeting somebody and I can 
answer his or her questions.  

p. 12-14 ex. 1-3 
p. 15 ex. 6 

Meg tudom kérni a beszélgetőpartneremet, hogy tegeződjünk. 
I can ask my partner to use the informal form of address. 

p. 12 ex. 1 

Tudok mesélni arról, mi érdeke, mit csinálok a szabadidőmben. 
I can talk about what I do in my freetime. 

p. 16 ex. 7  
p. 17-19 ex. 9-12 

El tudom mondani, mit szeretek és mit nem szeretek csinálni. 
I can say what I do and do not enjoy doing. 

p. 16 ex. 8 
p. 19 ex 12 

Tudok mesélni néhány mondatban a környezetemben élő 
emberekről (családtagjaimról, barátaimról, kollégáimról, stb.) 
I can say a few sentences about people I know well (family 
members, friends, colleagues etc.) 

p. 20 ex. 13 and 14 

Részletesen be tudom mutatni a tágabb családomat. 
I can talk about my family and relatives in a detailed way. 

p. 21 and 22 ex. 16 
and 17 
p. 24 ex. 21 

El tudok olvasni egy rövid ismeretterjesztő cikket az európai 
családmodellekről. 
I can read a short popular science article about family models in 
Europe. 

p. 23-24 ex. 18-20 

Ismerem a testrészek neveit. 
I know the names for the parts of the body. p. 25 ex. 22 and 23 
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Tudom jellemezni az embereket külső tulajdonságuk és 
ruházatuk alapján. 
I can describe people based on what they look like and what they 
wear. 

p. 26-30 ex. 24-29. 
p. 32 ex. 31-32 

El tudok olvasni egy rövid ismeretterjesztő cikket arról, hogy 
melyik a leggyakoribb szemszín a világon. 
I can read a short popular science article about the most 
common eye colour. 

p. 30 and 31 ex. 30 
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Szókincs: 2. fejezet   
      

Vocabulary: Chapter 2 

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

book? 

Tudom jellemezni a lakásomat. El tudom mondani, mi jó és mi 
nem jó egy lakásban. 
I can describe my flat. I can tell about what I like and don't like in 
a flat.  

p. 36 ex. 1 and 2 
p. 37 and 38 ex. 3 
and 4 

Megértem a magyar lakáshirdetéseket. El tudom mondani, miért 
vagyok elégedett egy lakással. 
I can understand Hungarian ads for flats. I can tell why I am 
happy about a flat. 

p. 39 ex. 6 
p. 40 ex. 7 and 8 

El tudom mondani egy ingatlanközvetítőnek, milyen lakást 
keresek. 
I can tell a real estate agent what sort of flat I am looking for. 

p. 41-42 ex. 9 and 10 

El tudok olvasni egy rövid ismeretterjesztő szöveget arról, hogy 
vesznek vagy bérelnek az emberek lakást Magyarországon. Ezt 
össze tudom hasonlítani az országom lakásvásárlási 
szokásaival. 
I can read a short popular science text about renting and buying 
flats in Hungary. I can compare these trends with those of my 
country. 

p. 43-44 ex. 11-12 

Ismerem a berendezési tárgyak neveit.  
I know the names for furniture and household objects.  

p. 45-47 ex. 13-15 

Megértem egy lakóközösség házirendjét. 
I can understand the rules of a house. 

p. 48 ex. 17 

Tudom jellemezni a szomszédaimat. 
I can describe my neighbours. 

p. 49 ex. 19 and 20 
p. 50 ex. 21 
p. 51 ex. 22 and 23 

Be tudom mutatni a városi és a falusi életmódot. 
I can talk about living in a city and in a village. 

p. 52 and 53 ex. 24 
p. 53 and 54 ex. 25 
and 26 
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Össze tudok hasonlítani városokat, épületeket, földrajzi helyeket. 
I can compare cities, buildings and geographic places with each 
other. 

p. 55. ex. 27 
p. 57. ex. 29 

El tudok olvasni egy rövid ismeretterjesztő cikket Magyarország 
legkisebb településéről. 
I can read a short popular science article about the smallest 
village of Hungary. 

p. 57 and 58 ex. 30 
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Szókincs: 3. fejezet    
      

Vocabulary: Chapter 3 

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

book? 

Tudok beszélni a hobbimról. 
I can talk about my hobby. 

p. 62 ex. 1 
p. 63-64 ex 2 
p.65 ex. 3 

Fel tudom hívni a barátomat/ tudok a barátomnak üzenni cseten, 
hogy közös programot javasoljak. 
I can call or chat with a friend and suggest that we do something 
together. 

p. 66 ex. 5 
p. 66-67 ex. 6 and 7 
p. 68 ex. 8 
p. 68 ex. 9 

El tudom mondani, mikor érek rá. 
I can say when I have time. 

p. 69 ex. 10 
p. 70 ex. 11 

El tudom mondani, milyen filmet szeretek. Be tudok mutatni 
röviden egy filmet. 
I can talk about what kind of movies I like. I can briefly tell about 
a film. 

p. 71 ex. 12 
p. 72 ex. 13 

Tudom javasolni, hogy menjünk moziba. El tudom fogadni és 
utasítani a meghívást. 
I can suggest someone that we should go to the movies together. 
I can accept or refuse an invitation. 

p. 73 ex. 14 and 15 

Tudok jegyet venni a moziban. 
I can buy tickets at the movie theater. 

p. 74 ex. 16 

Ismerem a főbb zenei műfajokat és a fontosabb hangszerek 
nevét. 
I know the names for the most well-known music genres and 
important instruments. 

p. 75 ex 19 and 20 

El tudom mondani, milyen hangszeren játszom. 
I can say what instrument I play. 

p. 76 ex. 21 

El tudok olvasni egy rövid cikket magyarországi fesztiválokról. 
I can read a short article about festivals in Hungary. 

p. 77 ex 23 

Ismerem néhány fontosabb sportág nevét. 
I know the names for some important sports/disciplines. 

p. 78 ex. 25 
p. 79 ex. 26 
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El tudok olvasni múzeumi prospektusokat.  
I can read a museum brochure. 

p. 80 ex. 27 

Tudok engedélyt kérni, hogy nyilvános helyen fényképezhessek, 
telefonáljak stb. 
I can ask for permission to take photographs, make a phone call 
etc. at public places. 

p. 81 ex. 29 
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  Szókincs: 4. fejezet      

      

Vocabulary: Chapter 4 

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

book? 

El tudom mondani, mit csináltam a hétvégén. 
I can talk about my weekend. 

p. 86 ex. 1 
p. 89 ex. 4 
p. 95 and 96 ex. 14 
p. 100 ex. 21 
p. 102 ex. 23 
p. 103 ex. 24 
p. 105 ex. 27 

Tudok egy erdei kirándulásról mesélni. 
I can talk about a hiking tour in the woods. 

p. 88 ex. 3 
p. 89 ex. 4 

Tudok mesélni arról, milyen látnivalók vannak a Bükkben. 
I can talk about well-known places in Bükk Mountains. 

p. 91 ex. 6 

El tudok olvasni egy rövid cikket egy lányról, aki eltévedt az 
erdőben. 
I can read a short article about a girl who got lost in the woods. 

p. 91 and 92 ex. 8 
and 9 

A beszélgetőtársam történetére tudok reagálni. 
I can react to the story of my conversation partner. 

p. 96 ex. 14 and 15 

El tudok olvasni egy cikket egy egérről, aki betévedt egy 
repülőgépbe. 
I can read an article about a mouse that was found on an 
airplane. 

p. 97 and 98 ex. 17 

El tudok olvasni egy szöveget a Tihanyi apátságról. 
I can read a text about the Tihany Abbey. 

p. 101 ex. 22 

Tudok néhány érdekes rekordról mesélni. 
I can talk about a few interesting records.  

p. 106 ex. 28 
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Szókincs: 5. fejezet      
      

Vocabulary: Chapter 5 

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

book? 

Ismerem a középiskolai tantárgyak nevét. 
I know the names for highschool subjects. 

p. 112 ex. 1  

Tudom mesélni a kedvenc tantárgyamról, és olyan tantárgyakról 
is, amiket nem szerettem. 
I can talk about my favourite school subject and subjects I did not 
like. 

p. 113 ex. 2 
p, 115 ex. 4 
p. 115 ex. 5 
p. 118 ex. 8. b) 

Ismerem a magyarországi osztályozási rendszert, és össze 
tudom hasonlítani az országom rendszerével. 
I know the Hungarian grading system and I can compare it with 
that of my country. 

p. 114 ex. 3 
p. 116 and 117 ex. 6 
p. 119 ex. 9 
p. 119 and 120 ex. 10 
p. 120 ex. 12 

Tudom mesélni az iskolai tapasztalataimról. 
I can tell about my experience at school. 

p. 121 ex. 13 
p. 122 ex. 14 

Be tudok mutatni egy egyetemet. 
I can present a university.  

p. 126 and 127 ex. 20 
p. 127 ex. 21 

Tudok beszélgetni a szótanulási szokásaimról. 
I can talk about how I learn vocabulary. 

p. 128 ex. 22 

El tudok olvasni egy ismeretterjesztő cikket arról, hogy az alvás 
hogyan tesz rendet a fejekben. 
I can read a popular science article about how sleep re-organizes 
knowledge. 

p. 128 and 129 ex. 23 
p. 130 ex. 24 
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Szókincs: 6. fejezet      
      

Vocabulary: Chapter 6 

Hol találom a 
könyvben? 

Where do I find it in the 
book? 

Megértek egy álláshirdetést. 
I can understand a job advertisement. 

p. 134 ex. 2 

Megértek egy életrajzot. 
I can understand a CV. 

p. 135 and 136  
ex. 3 
p. 136 ex. 4 

Értem egy állásinterjú tipikus kérdéseit. 
I can understand the most common questions of a job interview. 

p. 137 ex. 5 
p. 137 and 138  
ex. 6 
p. 139 and 140  
ex. 8 

Meg tudom írni az önéletrajzomat. 
I can write my CV. 

p. 140 ex. 10 

Meg tudom fogalmazni, hogy milyen emberrel dolgozom 
szívesen, és milyennel nem. 
I can say with what kind of people I do and do not enjoy working. 

p. 141 ex. 12 a) 
and 12 b) 
p. 142 and 143 ex. 
13 and 14 

El tudok olvasni egy cikket arról, hogy milyen az ideális kolléga. 
Képes vagyok a cikk összefoglalására. 
I can read and summarize an article about the ideal colleague.  

p. 142 ex. 12 d) 
and 12 e) 

Rövid hivatalos telefonbeszélgetéseket tudok folytatni. 
I can make short formal telephone calls. 

p. 144 and 145 ex. 
16 

Meg tudok fogalmazni udvarias kéréseket. 
I can make polite requests. 

p. 146 and 147 ex. 
17 
p. 148 ex. 18 

El tudok olvasni egy ismeretterjesztő cikket arról, hogy mikor 
tegeződnek és magázódnak az emberek Magyarországon. 
I can read a short popular science article about when Hungarians 
use the formal and informal forms of address. 

p. 148 ex. 19 

Ismerem a fontosabb foglalkozások nevét, meg tudom 
fogalmazni, hogy melyik mit csinál. 
I know the names for the more important jobs and I can tell what 
they consist of. 

p. 149 ex 20 
p. 150 ex. 21  
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Meg tudom fogalmazni egyes foglalkozások előnyeit és 
hátrányait. 
I can talk about the advantages and inconveniences of a job. 

p. 151 ex. 22 and 
23 
p. 152 ex. 24 

El tudok olvasni egy ismeretterjesztő cikket a jövő 
munkahelyéről. 
I can read a popular science article about the workplace of the 
future. 

p. 153 and 154 ex. 
25 and 26 

 
  



                  MagyarOK 2.: Mérleg. Your checklist.                                               
 

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

 

11 

Szókincs: 7. fejezet     
      

Vocabulary: Chapter 7 

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

book? 

El tudom mondani, milyen lehet egy szálloda. Tudom, hogy mire 
van szükségem egy szállodában. 
I know what a hotel can be like. I know what I need at a hotel. 

p. 158 ex. 2 

Megértek szállodai brosúrákat, tudom, milyen szolgáltatások 
vannak egy szállodában. 
I can understand a brochure about a hotel, I know what kind of 
services a hotel can offer. 

p. 159 and 160 ex. 3 
p. 160 and 161 ex. 4 
p. 161 and 162 ex. 5 

Tudok szobát foglalni, szállodába bejelentkezni. 
I can reserve a room and register at a hotel. 

p. 162 and 163 ex. 6 
p. 163 ex. 7 

Meg tudok fogalmazni udvarias kéréseket és kérdéseket. 
I can formulate polite requests and questions. 

p. 163 and 164 ex. 8 

Eltudom mondani, hogy milyen az idő. Megértem az időjárás-
jelentést. 
I can say what the wheather is like. I can understand the 
weather forecast. 

p. 165 ex. 10 and 11 
p. 166 ex. 12 

Meg tudok fogalmazni programjavaslatot. 
I can suggest undertaking something together. 

p. 167 ex. 13 
p. 179 ex. 28 
p. 179 ex. 29 
p. 180 ex. 30 

El tudom mondani, hogy mire vagyok kíváncsi, mit akarok 
csinálni, mit szoktam csinálni, ha utazom. 
I can tell what I am interested in and what I do and do not want 
to do when I travel. 

p. 168 ex. 14 
p. 169 ex. 15 
p. 169-171 ex. 16 

Megértem, ha nyaralási élményeket mesélnek nekem. 
I can understand if someone is telling me about his or her 
vacation. 

p. 171 and 172  
ex. 18 

El tudom mondani, milyen nevezetességek vannak egy 
városban. Be tudok mutatni néhány pécsi nevezetességet. 
I can talk about monuments in a city. I can present a few 
monuments in Pécs. 

p. 173-175 ex. 21 
p. 175 ex. 23 
p. 175 ex. 24 a) 
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Meg tudok fogalmazni udvariasan tagadó kérdést. 
I can formulate negative questions in a polite way. 

p. 175 ex. 24 b) – d) 

Megismerkedtem néhány híres magyar festménnyel, be tudok 
mutatni röviden festményeket. 
I know a few well-known Hungarian paintings. I can say a few 
sentences about a painting.  

p. 177 ex. 25 
p. 177 ex. 26 

Útba tudok igazítani másokat, és én is tudok útbaigazítást kérni. 
I can give and ask for directions. 

p. 178 ex. 27 
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Szókincs: 8. fejezet      
      

Vocabulary: Chapter 8 

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

book? 

Beszélni tudok az egészséges életmódról. 
I can talk about the healthy lifestyle. 

p. 184 ex. 1 
p. 184 and 185 ex. 2 
p. 186 ex. 3 
p. 187 ex. 4. 

Tudok tanácsokat adni, hogyan kell egészséges életet élni. 
I can give advice as to how to live healthy. 

p. 186 ex. 3 
p. 187 ex. 4. 
p. 188 ex. 5 

Tudom, mi tartozik az egészségtelen életmódhoz. 
I know what belongs to an unhealthy lifestyle. 

p. 186 ex. 3 
p. 188 ex. 5 
p. 189 ex. 8 

Be tudok mutatni néhány különösen egészséges élelmiszert. 
I can talk about some superfoods. 

p. 189 and 190 ex. 9 

El tudok olvasni egy ismeretterjesztő cikket a csokoládéról. 
Prezentálni tudom a cikk tartalmát.  
I can read a popular science article about the chocolate. I can 
present the content of the article. 

p. 190-192 ex. 11 
p. 192 ex. 12 

Ismerek azokat a hungarikumokat, amelyek élelmiszerek. Be 
tudom mutatni a saját országon jellegzetes ételeit. 
I know a few typical Hungarian products. I can present typical 
dishes from my country. 

p. 193 ex. 13 
p. 193 and 194 ex. 
14 
p. 194 ex. 15 

Tudok bevásárlólistát készíteni. 
I can make a shopping list. 

p. 196 ex. 19 

El tudok olvasni egy ismeretterjesztő cikket a medvehagymáról. 
I can read an article about wild garlic. 

p. 197 ex. 22 a) 

Tudok recepteket olvasni, értem a főzési instrukciókat. 
I can read a recipe and I understand cooking instructions. 

p. 198 ex. 22 c) 
p. 198 and 199  
ex. 23 
p. 199 ex. 24 
p. 200 ex. 25 
p. 201 ex. 26 
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Udvariasan tudok kínálni, és meg tudom dicsérni vendégségben 
az ételt. 
I can offer food in a polite way and I can make compliments as a 
guest. 

p. 202 ex. 28 

Meg tudom hívni a barátaimat egy vacsorára szóban és írásban. 
I can invite my friends to a dinner in speaking and writing.  

p. 203 ex. 30 a) 

Udvarias formában el tudom fogadni vagy utasítani a meghívást. 
I can accept or refuse an invitation in a polite way. 

p. 203 ex. 30 b) 
p. 204 ex. 31 

 


