1. fejezet
VALAHOL MÁR
TALÁLKOZTUNK…

Bemutatkozás és ismerkedés
Nem ismerjük egymást valahonnan?
Pontosság: csak a királyok erénye?
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Bemutatkozás és ismerkedés
Bemut
BEMUTATKOZÁS ÉS ISMERKEDÉS
1. Bemutatkozunk. Mutatkozzon be minél több embernek a csoportban!

Még nem ismerjük egymást:
Kovács Szabina vagyok.

Hadd mutatkozzam be:
Nagy Linda (vagyok).

Harmathy Eszter.
Nagyon örülök.

Balaskó Mária. Szia! /
Szia! Balaskó Mária.

2. Ismerkedő beszélgetés
a) Alkosson kérdéseket a minta alapján tegezve és önözve! Használja a megadott kérdőszókat!
Honnan? Hol? Hova?
Mennyi …? Hány …?

Miért? Mikor? Hányszor? Milyen gyakran? Mióta?
Milyen …? Melyik …? Milyen keretek között? …

Milyen nemzetiségű vagy? / Milyen nemzetiségű? Belga vagy, ugye? / Ön belga, ugye?
1. Nemzetiség: ..................................................................................................................................................
2. Város: ............................................................................................................................................................
3. Munkahely / tanulmányok: ............................................................................................................................
4. Hobbi, szabadidő: ..........................................................................................................................................
5. Magyartanulás: .............................................................................................................................................
6. Magyarországi tapasztalatok: .........................................................................................................................
7. Utolsó nyaralás: .............................................................................................................................................
8. Kedvenc film / könyv / zene / állat: .................................................................................................................

b) Beszélgessen minél több emberrel a csoportban! Ha valamit elfelejtett, kérdezzen vissza!
– Tegeződjünk, jó? Én vagyok az idősebb.
– Tegeződhetünk, ugye?
– Nagyon szívesen.
– Természetesen.

– Ne haragudjon, de nem szeretnék tegeződni.

Megismételnéd a nevedet? / Megismételné a nevét?
Hol is laksz? / Hol is lakik?
Mit is mondtál, hol élsz? / Mit is mondott, hol él?
Még sosem jártam ott.
Sajnos nem ismerem ezt a várost.
Érdemes megnézni?

Régebben én is sokat …
Tényleg? Nahát!
Nem is tudtam, hogy …
Hogy is hívnak? Hol is laksz? ismert
információra kérdezünk vissza
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Bemutatkozás és ismerkedés

c) Írja le legalább egy ember válaszait!
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Jelen idő, kijelentő mód: összefoglaló táblázat
A tárgy típusai: összefoglaló táblázat

6. oldal
9. oldal

d) Mutassa be egyik beszélgetőpartnerét a többieknek!
Szeretném nektek/Önöknek bemutatni Annát / Anna Schmidtet.
Anna magyar szakos / német / hamburgi.
Még nem ismerem (őt) olyan jól, csak azt tudom, hogy nagyon érdekli a csillagászat / az irodalom /
a magyar kultúra.
Annát egy másik magyartanfolyamról / az egyetemről ismerem.

3. Ki kinek mutatkozik be Magyarországon?
a) Olvassa el, amit a bemutatkozásról tudni kell!

Ki kinek mutatkozik be?
a fiatalabb az idősebbnek
a férfi a nőnek
az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak
társaságban az új vendég a korábban érkezetteknek
Bemutatkozáskor kezet fogunk. Ilyenkor a hölgyek nyújtanak először kezet.
Ha már ismerik egymást, a nők általában puszit adnak egymásnak. A férfiak ilyenkor is kezet fognak.
A kölcsönös névmás: egymás

12. oldal

b) Önöknél milyenek a bemutatkozási szokások? Beszélgessenek kisebb csoportokban!
Nálunk is …
Nálunk ez nem így van.
Mi is szoktunk …

Nálunk nem / sem …
Nálunk ez másképp van.
Mi nem szoktunk …
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Bemutatkozás és ismerkedés
Bemut

4. Kulturális félreértések
a) Kulcskifejezések. Tisztázza a jelentésüket!
udvariatlannak tart valakit
kezet nyújt valakinek
kezet fog (valakivel)
megpuszil valakit
megismerkedik valakivel
köszön valakinek

anyós
volt osztálytárs
magyarországi tartózkodása alatt
sok a jóból
ez a szokás
ez rosszulesett

b) Hallgasson meg és olvasson el három rövid történetet a témában!
n!
Tamás (Magyarország): A német anyósom sokáig udvariatlannak tartott,
mert találkozáskor soha nem nyújtottam neki kezet. Arra vártam, hogy
ő nyújt nekem kezet. Magyarországon ugyanis mindig a nők nyújtanak
először kezet, nem a férfiak.
Teodóra (Magyarország): Amikor a svéd barátom apukája megismerkedett a családommal, mindenkit végigpuszilt. Tudta, hogy Magyarországon ez a szokás. Ez rendben is volt, de az egyhetes magyarországi tartózkodása
alatt minden egyes találkozáskor megpuszilta őket. Ez már kicsit sok volt a jóból. 
Gisela (Ausztria): Amikor meglátogattam a barátomat Magyarországon,
köszönéskor amikor köszönünk
találkoztunk egyik volt osztálytársával. Ők kezet fogtak, de nekem az
találkozáskor amikor találkozunk
osztálytárs csak köszönt. Ez rosszulesett, mert nálunk a férfiak és a nők is
kezet fognak köszönéskor. Nem tudtam, hogy Magyarországon ez csak a
férfiak között szokás.
Birtokos személyjelek: ismétlés és kiegészítés
x. oldal
c) Volt már része hasonló élményben Magyarországon vagy más országban? Meséljen róla!

Nekem az volt furcsa,
hogy / amikor …

Én azon lepődtem meg,
hogy / amikor …

Nagyon jólesett,
hogy / amikor …

Egy kicsit meglepődtem,
hogy / amikor …

Elég rosszulesett,
hogy / amikor …

d) Hallott hasonló történetet az Ön országáról vagy más országról?
Amikor egy barátom nálunk járt, …
Neki az volt furcsa, hogy …
Elég rosszulesett neki, hogy …

Ő azon lepődött meg, hogy …
Nagyon jólesett neki, hogy …
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Nem ismerjük egymást valahonnan?
NEM ISMERJÜK EGYMÁST VALAHONNAN?
5. Nem ismerjük egymást valahonnan?
ztt!
a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg a helyes választ!
1. Hol van Gabi és Miklós?
a) Egy étteremben.

b) Az egyetemen.

c) A munkahelyükön.

2. Mi történik a jelenetben?
a) Bemutatkoznak egymásnak.

b) Együtt kávéznak.

c) Ebéd közben beszélgetnek.

3. Ki Gabi és Miklós?
a) Egy régi és egy új munkatárs.

b) Két egyetemista.

c) Két gimnazista.

4. Milyen viszonyban vannak egymással?
a) Jó barátok.
b) Most találkoznak először.

c) A gimnáziumból ismerik egymást.

b) Hallgassa meg újra a párbeszédet, és egészítse ki a mondatokat!
Miskolcon
1. Miklós ...............................
járt iskolába.
2. ............................... -ban érettségizett.
3. Gabi ............................... is ebben az évben végzett.
4. Miklós és Gabi öccse ............................... voltak.
5. Miklós mindig Bencéről másolta le a .................................... .
6. Gabi és Miklós egy ............................................ már találkoztak.
7. Miklós a gimnáziumban ............................................ akart lenni.
8. Végül ............................................ lett belőle.

c) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és egészítse ki a mondatokat!
Üdvözlöm a cégnél! – Figyelj csak! – Nem ismerjük egymást valahonnan? – Hívj fel, ha végeztél! – Nahát, milyen kicsi
a világ! – Tegeződjünk, jó? – Várj csak! – Ne viccelj!
Üdvözlöm a cégnél!
Gabi: Kovács Gabriella vagyok, marketingmenedzser. .......................................
Miklós: Köszönöm, nagyon kedves. Lénárd Miklós… ................................................................. ?
Gabi: Nekem is ismerős az arca. Nem miskolci véletlenül?
Miklós: De igen. Igaz, az egyetemet már nem ott végeztem.
Figyelj csak! Várj csak! Mondd csak!
Gabi: Én is miskolci vagyok. Ott járt iskolába?
barátságosabb felszólítás
Miklós: Igen. Általános iskolába és középiskolába is.
Gabi: Hova?
Miklós: Az Avasi Gimnáziumba. 2003-ban érettségiztem.
Gabi: ........................................................ ? Én is az Avasiban érettségiztem, de néhány évvel korábban. Az öcsém
viszont 2003-ban végzett. Lehet, hogy ismered is. Kovács Bencének hívják.
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Nem ismerjük
is
egymást valahonnan?

Miklós: .......................................................... ! Bence a te öcséd? Osztálytársak voltunk! Mindig róla másoltam
le a matekleckét. Tudod, engem akkoriban csak a zene érdekelt.
Gabi: ........................................................ ! Te vagy az a Miki, aki gitáros akart lenni? Akkor egy koncerten
találkoztunk.
Miklós: Tényleg! Most már emlékszem! ........................................................... ! Látod, gitáros helyett informatikus
lettem.
Gabi: Hát, én is színésznő akartam lenni, nem marketingmenedzser… ............................................................... !
Mindjárt kezdődik a megbeszélésem, de egy óra múlva végzek. Ebédelhetnénk együtt.
Miklós: Jó. ............................................................... ! A mellékem 34 26.
Gabi: Rendben. Majd hívlak.
d) Figyelje meg! Hol vált a két ismerős tegező formára? Mit gondol, miért ott?
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

6. Ön következik. Találkozott mostanában régi ismerősével?
Meséljen a kérdések segítségével! (Ki is találhat egy történetet.)
Hogyan és mikor találkozott vele újra?
Mit tudott meg róla?
Tartják azóta a kapcsolatot?
Egy közösségi oldalon találtam rá.
Véletlenül futottunk össze.
… év után / Hosszú idő után újra találkoztunk.
Nagyon megváltozott. / Sokat változott.
Egy kicsit megváltozott.
Semmit nem változott.
Elmesélte, hogy …

Sokat változott. Semmit nem változott.
DE! Nagyon megváltozott. Egy kicsit megváltozott.

Beszélgettünk a régi időkről.
Amikor találkoztunk, minden olyan volt, mint régen.
Azóta tartjuk a kapcsolatot / e-mailezünk.
Néha találkozunk / telefonálunk / csetelünk / szkájpolunk / …
Nem tudtunk miről beszélgetni. / Nem tudtunk semmiről
beszélgetni.
Nem tudtunk mit mondani egymásnak. / Nem tudtunk
semmit mondani egymásnak.
Nem találtunk közös témát. / Nem volt közös témánk.
Azóta nem találkoztunk. / Nem tartjuk a kapcsolatot.

Nem tudtunk semmiről beszélgetni.
= Nem tudtunk miről beszélgetni.
Nem tudtunk semmit mondani egymásnak.
= Nem tudtunk mit mondani egymásnak.
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Nem ismerjük egymást valahonnan?

7. Mi történhet a középiskola utáni tíz-tizenöt évben? Gyűjtsön szavakat!
Az ember …
jelentkezik az egyetemre
diplomát szerez
férjhez megy (nő) / megnősül (férfi)

Személytelen szerkezetek: az ember

15. oldal

8. A két volt osztálytárs, Bence és Miklós találkozik
g!
a) Miklós mesél. Igaz vagy hamis? Olvassa el a mondatokat, hallgassa meg a hangfelvételt, és jelölje meg!
1. Érettségi után jelentkezett a konzervatóriumba.
2. Egy ideig a konzervatóriumba járt.
3. Egy hangszerboltban is dolgozott.
4. Egy ideig fizika szakos volt az egyetemen.
5. Programtervező informatikusként végzett.
6. Miklós még mindig gitározik.
7. Miklós nőtlen.

igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis
igaz – hamis

b) Miklós mesél. Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és számozza be a képeket!

Van egy együttesem, dzsesszt
játszunk.

Minden vizsgán megbuktam.

Programtervező informatikusként végeztem.

Rájöttem, hogy az informatika
közelebb áll hozzám.

Azóta informatikusként
dolgozom.

Jelentkeztem a konzervatóriumba, de nem vettek fel.
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Nem ismerjük
is
egymást valahonnan?

c) Bence mesél. Hallgassa meg a hangfelvételt, és számozza be a képeket!t!

Anna, a feleségem gyerekorvos.

Nyelvet tanulni unalmasabb,
mint zongorázni.

Eljöhetnél hozzánk. Bemutatnám neked Annát.

Tavaly megnősültem.

Képzeld, elkezdtem zongorázni
tanulni!

Sportorvosként dolgozom.

d) Hallgassa meg újra mindkét hangfelvételt! Jelölje meg, mi igaz Miklósra, és mi Bencére!
A mondatok nincsenek sorrendben.
1. Amikor leérettségizett, jelentkezett a konzervatóriumba:
2. Orvosi egyetemre járt:
3. Fizika szakra jelentkezett az egyetemre:
4. Egy együttesben játszik:
5. Programtervező informatikusi diplomát szerzett:
6. Zongorázni tanul:
7. Sportorvos lett belőle:
8. Jó lenne, ha jobban tudna angolul:
9. Az első évben minden vizsgán megbukott:
10. Nem vették fel a konzervatóriumba:
11. Tavaly megnősült:
12. Tervezi, hogy lesz gyereke:
13. Szól, ha legközelebb koncertezik:
14. Be akarja mutatni a barátjának a feleségét:
15. Unalmasnak tartja a nyelvtanulást:

Miklós

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

Múlt idő, kijelentő mód: összefoglaló táblázat

7. oldal
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Nem ismerjük egymást valahonnan?

9. Egészítse ki a szöveget!
a) Írja be az igéket! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja vagy ellenőrizheti.
jelentkeztem – jelentkeztem – vettek fel – készültem – végeztem – megbuktam – dolgoztam – rájöttem
Bence: Mesélj! Mi van veled? Ezer éve nem láttalak!
jelentkeztem a konzervatóriumba, de
Miklós: Hol is kezdjem? Azt talán még tudod, hogy érettségi után ............................
nem ......................................................... . Egy évig egy hangszerboltban ................................................... ,
de már nem akartam konzervatóriumba menni, hanem közben .........................
.......................... a fizika felvételire.
Bence: Igen, erre még emlékszem.
Miklós: A következő évben fizika szakra .....................................................
az egyetemre. Oda felvettek, de már az első évben minden vizsgán
...................................................... . Végül .............................................. ,
hogy az informatika közelebb áll hozzám, és programtervező informatikusként
................................................... . Azóta informatikusként dolgozom.
Bence: Kalandos egyetemi éveid lehettek. És a gitározást teljesen abbahagytad?
Miklós: Nem. Van egy együttesem, dzsesszt játszunk. Majd szólok, ha legközelebb koncertezünk. De most te mesélj!
b) Írja be a főneveket! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja vagy ellenőrizheti.
egyetemre – munkám – magántanárhoz – tehetség – dzsessz – zenélés – nyelvet – sportorvosként
egyetemre
Bence: Én érettségi után Pestre jelentkeztem az orvosi ..............................
.
Lediplomáztam, és azóta .......................................... dolgozom. Tavaly megnősültem. Anna, a feleségem gyerekorvos.
Miklós: Gratulálok. Gyereketek is van?
Bence: Még nincs, de tervezzük. És képzeld, elkezdtem zongorázni tanulni!
Miklós: Igen? Hol?
Bence: ................................................ járok, hetente egyszer. Tudod, mindig is
érdekelt a komolyzene és a ...................................... . Nem vagyok valami nagy
...................................... , de borzasztóan élvezem.
Persze a ...................................... miatt inkább angolul kellene jobban megtanulnom, mert a legtöbb orvosi cikk angolul jelenik meg. Csak az a baj, hogy ...................................... tanulni
sokkal unalmasabb, mint zongorázni.
Miklós: Nekem mondod? Szerintem a ...................................... a legjobb dolog a világon!
Bence: Eljöhetnél hozzánk valamikor, Miki. Bemutatnám neked Annát.
Miklós: Nagyon szívesen.
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10. Hogy mondja ezt Bence vagy Miklós? Hallgassa meg újra a párbeszédet, és egészítse ki a mondatokat!
A mondatok helyes sorrendben vannak.
1. Miklós: Amikor leérettségiztem, jelentkeztem a konzervatóriumba.
Érettségi után jelentkeztem a konzervatóriumba.
= ................................................................................................................................................................
2. Miklós: Már az első évben sem sikerültek a vizsgáim.
= Már az első évben ................................................................................................................................... .
3. Miklós: Végül programtervező informatikusi diplomát szereztem.
= Végül programtervező informatikusként ......................................... .
4. Bence: Biztosan kalandos egyetemi éveid voltak. = Kalandos egyetemi éveid ................................................. .
5. Miklós: Egy együttesben játszom. = ............................................................................................................. .
6. Bence: Sportorvos lett belőlem. = ............................................................................................................... .
7. Bence: Tanulok zongorázni. = ............................................................................................ tanulni.
8. Bence: Magántanártól tanulok. = Magántanárhoz ..................................................... .
9. Bence: Meglátogathatnál bennünket valamikor. = ........................................................................... valamikor.
11. Mit mesél Bence és Miklós?
a) Az idézés. Figyelje meg!
Közvetlen (nem idézett) mondat

Idézett mondat

Érettségi után az orvosi egyetemre jelentkeztem.
Sportorvosként dolgozom.
Magántanárhoz járok.

Bence azt meséli/mesélte, hogy
érettségi után az orvosi egyetemre jelentkezett.
sportorvosként dolgozik.
magántanárhoz jár.

Az idézett mondat igeideje nem változik.
• Közvetlen mondat: jelen idő idézett mondat: jelen idő
• Közvetlen mondat: múlt idő idézett mondat: múlt idő

Idéző mondatok: ismétlés

15. oldal

b) Mondja el, amit Bencéről és Miklósról megtudott, úgy, mintha az ismerősei lennének!
Van két barátom, Bence és Miklós. Még a gimnáziumból ismerem őket. Hosszú idő után újra
találkoztam velük, és sokat beszélgettünk. Bence/Miklós elmesélte, hogy …
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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Nem ismerjük egymást valahonnan?

12. Rövid reakciók
tii.
a) Párosítsa a mondatokat! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.
Köszönöm, nagyon kedves. – Nagyon szívesen. – Hol is kezdjem? – Igen? Hol? – Nekem is ismerős az arca.
– De igen. – Jó, mindenképpen!
Köszönöm, nagyon kedves.
1. Üdvözlöm a cégnél! – ..................................................................................................................................
2. Nem ismerjük egymást valahonnan? – .........................................................................................................
3. Nem debreceni véletlenül? – ........................................................................................................................
4. Mesélj! Mi van veled? – ................................................................................................................................
5. Képzeld, elkezdtem gitározni tanulni! – ........................................................................................................
6. Eljöhetnél hozzánk valamikor. – ...................................................................................................................
7. Majd szólok, ha legközelebb koncertezünk. – ................................................................................................

b) Játssza el a párbeszédeket egy partnerrel! Az első mondatot nézhetik a könyvben, de a választ mondják fejből!
13. Ön következik. Meséljen magáról Bencéhez és Miklóshoz hasonlóan!
(1998.) január 1-jén születtem.
… óta Madridban élek.
…-ban érettségiztem.
…-tól …-ig egyetemre / főiskolára / középiskolába / gimnáziumba jártam.
A / Az … egyetemen végeztem magyar szakon / orvosként / jogászként / tanárként.
Jelenleg mérnökként dolgozom egy cégnél.
Elkezdtem gitározni.
Abbahagytam a zenélést, mert nem volt rá időm.
Jelentkeztem az egyetemre / egy tanfolyamra.
Pályáztam egy építészmérnöki állásra, és megkaptam.
…-ban Magyarországra költöztem.
…-ban férjhez mentem / megnősültem.
…-ban megszületett az első gyerekem / a ﬁam / a lányom.

1996-ban
1996 őszén / tavaszán / telén / nyarán
1996 novemberében
1996. november ötödikén

Időhatározók (1
(1.))

17.
17 oldal

… óta tanulok magyarul.
Azért tanulok magyarul, mert
nagyon érdekel a nyelv és a kultúra / a családom egy része magyar / sok magyar üzletfelem van /
Magyarországon vettem ingatlant / szeretem az országot.
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Pontosság: csak a királyok erénye?
Ponto
PONTOSSÁG: CSAK A KIRÁLYOK ERÉNYE?
14. Neked fontos a pontosság? Önnek fontos a pontosság?
a) Beszélgessen minél több partnerrel!
– Neked fontos a pontosság?
– Önnek fontos a pontosság?
• Igen, (én) az vagyok.
• Igen. Szerintem nagyon fontos a pontosság.
• Igen. Nálam a pontosság a tisztelet jele.
• Mindig percre pontosan érkezem.
• Ha üzleti találkozóról van szó, mindig pontos
vagyok.

• Igyekszem/Próbálok pontos lenni, de nem
mindig sikerül.
• Nem tudom, miért, de sehova nem érek oda
időben.
• Sajnos én mindig mindenhonnan elkésem.
• Szerintem nem olyan fontos pontosnak lenni.

b) Írja le, amit megtudott a többiekről!
Nem
minden ember gondolkodik ugyanúgy a pontosságról. Van, akinek fontos,
..........................................................................................................................................................................
és
van, akinek nem. A partnerem / Én például …
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

15. Melyik országban mit jelent pontosnak lenni?
a) Kulcskifejezések. Olvassa el őket!
könnyen előfordulhat, hogy … = megtörténhet, hogy …
elfogadott a néhány perces késés = szabad késni egy-két percet
megbeszélnek egy időpontot = megbeszélik, mikor akarnak
találkozni
a vendéglátás az üzleti élet fontos része = a tárgyalópartnert
elviszik étterembe, étellel és itallal kínálják
elnéző valakivel = toleráns valakivel
gyakoriak a közlekedési dugók = sok közlekedési dugó van,
nagy a forgalom
a késés udvariatlannak számít = az emberek szerint a késés
udvariatlanság
udvariatlannak tartanak valakit = az emberek azt gondolják
valakiről, hogy udvariatlan
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Pontosság: csak a királyok erénye?

b) Olvassa el a szövegeket! Mit gondol, mely országokra igazak a kijelentések?
az ázsiai országok – az Egyesült Államok – a dél-európai országok – az arab országok
Hol mit jelent pontosnak lenni?
1. ................................................... ban – például
Olaszországban, Spanyolországban vagy Törökországban – könnyen előfordulhat, hogy a tárgyalópartner késik. Ez nem azt jelenti, hogy nem tartja
fontosnak a megbeszélést: ezekben az országokban
a néhány perces késés elfogadott.

2. ................................................... ban nem időpontot, hanem napszakot beszélnek meg egymással
az emberek. Például azt, hogy délután találkoznak.
Ha üzleti útra megyünk, tervezzünk több időt egyegy találkozóra. Ezekben az országokban a vendéglátás az üzleti élet fontos része.

3. ........................................................... a késés
óriási sértés. Az üzletfelek mindig percre pontosan
érkeznek. A külföldiekkel elnézőbbek az emberek,
de aki tiszteli a helyi szokásokat, nem késik.

4. ................................................... lakói nem
mindig pontosak. A legtöbb ember autóval
közlekedik, gyakoriak a közlekedési dugók, ezért
néhány perc késés elfogadott. Az számít
udvariatlannak, ha túl korán érkezünk.

c) Hallgassa meg a hangfelvételt, és ellenőrizze feltételezéseit!t!
d) Gyűjtse ki a szövegekből a pontossággal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket!
a..........................................................................................................................................................................
tárgyalópartner késik, néhány perces késés, …
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

16. A pontosság illemszabályai Magyarországon
a) Magyarországi illemszabályok címszavakban. Olvassa el őket!
A pontosság a tisztelet jele.
A pontosság azt mutatja, hogy megbízható emberek vagyunk.
Hivatalos megbeszélésekre és üzleti tárgyalásokra pontosan kell érkezni.
Baráti találkozókra is illik pontosan érkezni.
Mennyit késel?
A randevúról sem illik késni.
Egy órát / Negyedórát / Öt percet kések.
Húsz percnél tovább senkire nem kell várni.
A késésért illik elnézést kérni. Ilyenkor azt is illik elmondani,
miért késtünk.
Ha vendégségbe hívnak bennünket, öt-tíz percnél többet nem illik késni.
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Pontosság: csak a királyok erénye?
Ponto

b) Így van ez az Ön országában is? Beszélgessenek kisebb csoportokban!
A pontosság nálunk is a tisztelet jele.
Nálunk a pontosságnak semmi köze a tisztelethez.
Ez nálunk is így van: nálunk sem illik … / nálunk is illik …
Nálunk ez nem így van: nálunk nem illik … / nálunk illik …

17. Mindenki késik
s!!
a) Ki miért késik? Hallgassa meg a hangfelvételt, és írja le, kire igaz az állítás!
(1): Eszter (2): Viktor (3): Noémi
1. Beszalad az egyetemre:
2. Beszél az egyik tanárával:
3. Egy óra múlva tud elindulni:
4. Még felhív két ügyfelet:
5. A kollégája még nem jött vissza:

Eszter

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

6. Még befejez valamit az irodában: ...........................
7. Ha megjön a kollégája, azonnal
...........................
elindul:
8. Legalább tíz percet fog késni: ...........................
9. Körülbelül negyedórát fog késni: ...........................

b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és írja be a hiányzó szavakat! A leiratot a Függelékben találja.
Még be kell szaladnom
1. Eszter: Szia, Tamás! Eszter vagyok. Bocs, de késni fogok. .......................................
az egyetemre. Beszélnem kell az egyik tanárommal, mert ezen a héten ....................
...................................................................................... az egyetemen. Szerintem
gyorsan végzek, de így is legalább tíz percet késni fogok. Még egyszer: ne haragudj!
................................... , ...................................................................... .

2.
2 Viktor: Üdvözlöm! Szűcs Viktor vagyok. Ne haragudjon, de még nem érkezett
vvissza a kollégám, és addig .................................................................................. ,
a nincs itt. Most hívott, hogy tíz perc múlva ér ide. Utána azonnal elindulok, így
amíg
....................................................................... fogok késni. Szíves elnézését kérem.

3. Noémi: Sziasztok, lányok! Noémi vagyok. ..........................................................
.......... , de késni fogok. Még be kell fejeznem valamit az irodában, és két ügyfelet is
fel kell hívnom. Szerintem ................................................................................
tudok elindulni. Még egyszer ............................................................................. .
Jövök, ahogy tudok.
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c) Húzza alá azokat a mondatokat, amelyekkel
elnézést kérünk!
tájékoztatjuk a beszélgetőpartnert, mennyit késünk!
d) Melyik reakció hova illik? Írja be!
Semmi baj, megvárlak. Kösz, hogy szóltál. – Sajnos fél négynél tovább nem tudok várni. Ha addig nem ér ide, hívjon
újra, és megbeszélünk egy másik időpontot. – Semmi baj, megvárunk. Kösz, hogy szóltál. – Akkor még én is gyorsan
beszaladok a boltba. Küldj üzenetet, amikor elindultál! – Nem baj, legalább egyszer nem én kések.  – Az a baj,
hogy fél óra múlva nekem is el kell mennem. Ha addig nem érsz ide, hívj fel! – Semmi baj. Köszönöm, hogy szólt.
– Akkor sajnos le kell mondanom a találkozót. – Rendben. Gyere, ahogy tudsz! Várunk. – Szegény! Még most is
dolgozol! Megvárunk a vacsorával.
1. Ezt válaszolhatja Tamás Eszternek:
Semmi baj, megvárlak. Kösz, hogy szóltál.
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
2. Ezt válaszolhatja az ügyfél Viktornak:
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
3. Ezt válaszolhatják a barátnők Noéminek:
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
• ....................................................................................................................................................................
18. A főnévi igenév: ragozott alakok
a) A főnévi igenevet is lehet ragozni. Figyelje meg!
Főnévi igenév

A főnévi igenév ragozott alakja

Beszélni kell a magyartanárral.
El kell indulni.
Be kell fejezni a projektet.
Fel kell hívni az ügyfelet.

Beszélnem kell a magyartanárral.
El kell indulnom.
Be kell fejeznem a projektet.
Fel kell hívnom az ügyfelet.

Általános kötelesség, feladat

Egy bizonyos személy kötelessége, feladata
A főnévi igenév (1.)

18. oldal
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b) Mit kell még csinálnom, mielőtt elindulok? Fejezze be a mondatokat a minta alapján!
Mindjárt elindulok, de előtte még
telefonálnom kell
1. .....................................
a fiamnak. (telefonál)
2. ..................................... az egyik tanárnőmmel. (beszél)
3. ..................................... egy kávét a munkatársaimnak. (főz)
4. ..................................... anyukámnak. (segít)
5. ................................................... a boltba. (elszalad)
6. ................................................... . (elmosogat)
7. ................................................... . (megborotválkozik)
8. ................................................... valamit az interneten. (megnéz)
9. ................................................... valamit a kollégámmal. (megbeszél)
10. ................................................... a macskát. (megetet)

19. Ön is késik. Válasszon ki két szituációt, és játssza el őket egy partnerrel! Kérjen elnézést, és mondja el,
miért késik!
1. Az egyik csoporttársával megbeszélte, hogy
együtt ebédelnek a menzán. Az előadás után
még beszélnie kellett a tanárával. Csak most
tud elindulni, és körülbelül tizenöt percet fog
késni. Beszéljen a csoporttársával!

2. Autóban ül. Tizenöt perc
múlva megbeszélése lenne az
egyik kollégájával. Dugó van
a városban, leghamarabb fél
óra múlva ér az irodába.
Beszéljen a kollégájával!

3. Étterembe hívta az egyik barátja/barátnője. Nyolckor találkoznának,
de még meg kell etetnie a szomszéd macskáját, és meg kell öntöznie
a virágokat. Beszéljen a barátjával/barátnőjével!

20. Összefoglalás: változások az Ön életében és környezetében
a) Válasszon ki egy témát! Írjon és meséljen róla!
Meséljen – dátumok segítségével – az életéről egy új ismerősének!
Mit mesélne az elmúlt évekről a volt osztálytársainak?
b) Ha van magyar ismerőse, tegye fel neki is a kérdéseket! Rögzítse a beszélgetést! Leiratot is készíthet. Foglalja
össze az információkat szóban és írásban!
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Kiejtés és intonáció
KIEJTÉS ÉS INTONÁCIÓ
zinte
te eg
eegy
ggyy sz
1. Szavak: határozott névelős főnevek. A névelőt és a főnevet szin
szinte
szónak halljuk. A hangsúly a főnéven
van. Hallgassa meg és írja le a szavakat! Majd ismételje el őket!t!
1. a munkám
2. a .......................................................................
3. a .......................................................................
4. a .......................................................................
5. a .......................................................................

6. az érettség
érettségi
7. az ....................................................................
8. az ....................................................................
9. az ....................................................................
10. az ....................................................................

2. Kifejezések: névelő, melléknév és főnév.
őnév
néév. A kifejezést
kkif
kiiffeje
e
szinte egy szónak halljuk. Hallgassa meg és írja le a szavakat! Majd ismételje el a kifejezéseket!t!
1. a következő év
2. a ................................................. cikk
3. a ................................................. gyerekorvos
4. a ................................................. osztálytársam
5. a ................................................. feleségem

6. az orvosi egyetem
7. az ................................................... diploma
8. az ................................................... munkatárs
9. az ................................................... vizsga
10. az ................................................... nyelv

3. Egyszerű mondatok: Mit csinál? Mi történik? Az eg
egész
gééssz
sz mo
m
mondatot
onnda szinte egy szónak halljuk. Hallgassa meg
on
és írja le a szavakat! Majd ismételje el a mondatokat!t!
1. Jelentkeztem az egyetemre.
2. Abbahagytam ...................................................
3. Megszületett .....................................................
4. Lediplomáztam .................................................

5. Meg
Megbuktam ......................................................
6. Letettem ...........................................................
7. Találkozom ........................................................
8. Várom ...............................................................

4. Bővített mondatok: Mikor mi történt?
rtén
ént?
t? HHol
ol ta
ol
tartunk szünetet? Mit hall egy szónak? Hallgassa meg és jelölje
be! Majd ismételje el a mondatokat!t!
1. Jelentkeztem az egyetemre.
e.
2. Érettségi után | jelentkeztem az egyetemre.
3. Érettségi után jelentkeztem az orvosi egyetemre.
4. Megszületett a kisfiam.
5. Januárban megszületett a kisfiam.
6. 2016 januárjában megszületett a kisfiam.

7. Abbahagytam a zenélést.
8. Tavaly abbahagytam a zenélést.
9. Tavaly nyáron abbahagytam a zenélést.
10. Megnősültem.
11. Júniusban megnősültem.
12. 2016 júniusában megnősültem.
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Hasznos mondatok
Haszn
HASZNOS MONDATOK
Bemutatkozás és ismerkedés
Még nem ismerjük egymást: Kis Éva vagyok.
Hadd mutatkozzam be: Kis Éva vagyok.
Bemutatkoznék: Kis Éva vagyok.
Tegeződjünk, jó?
Hogy is hívnak? Honnan is jössz?
Szeretném bemutatni a barátnőmet.

Bemutatkozáskor kezet fogunk.
A hölgyek nyújtanak először kezet.
A nők általában puszit adnak egymásnak.
A férfiak és a nők is kezet fognak köszönéskor.
Nálunk ez a szokás.
Nálunk ez nem szokás.

Ismerősök
Nem ismerjük egymást valahonnan?
Ismerős az arcod / az arca.
Nahát, milyen kicsi a világ!
Ezer éve nem láttalak!
Most te mesélj!

Véletlenül futottunk össze.
Nagyon megváltozott.
Semmit nem változott.
Minden olyan volt, mint régen.
Azóta tartjuk a kapcsolatot.

Életesemények
Jelentkeztem az egyetemre.
Nem vettek fel a konzervatóriumba.
Minden vizsgán megbuktam.
Minden vizsgám sikerült.

Sportorvosi diplomát szereztem.
Informatikusként végeztem.
Megnősültem. Férjhez mentem.
Született egy gyerekem / fiam / lányom.

Pontosság
A pontosság a tisztelet jele.
A késés udvariatlanságnak számít.
Elfogadott a néhány perces késés.
Előfordulhat, hogy a tárgyalópartner késik.
Az üzletfelek percre pontosan érkeznek.

A külföldiekkel elnézőbbek az emberek.
Baráti találkozókra is illik pontosan érkezni.
Húsz percnél tovább senkire nem kell várni.
A késésért illik elnézést kérni.
Illik megmondani, miért késtünk.

Ne haragudj, de késni fogok.
Még fel kell hívnom egy ügyfelet.
Sietek, ahogy tudok.
Elnézést kérek a késésért.

Semmi baj, megvárlak/megvárom.
Köszönöm, hogy szóltál/szólt.
Sajnos nem tudok tovább várni.
Le kell mondanom a találkozót.
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