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1. FEJEZET
2. a) 2. Honnan jött? Ebben a városban él? Hol lakik/él? Berlini/Varsói?
3. Még tanul vagy már dolgozik?
Hol dolgozik? Melyik/Milyen cégnél dolgozik? Mit csinál?
Mit tanul? Hova jár egyetemre? Melyik egyetemre jár(t)? Milyen szakos (volt)?
Milyen szakon tanul(t)?
4. Mit csinál szabadidejében? Van valami hobbija? Sok szabadideje van?
5. Miért tanul magyarul? Mióta tanul magyarul? Szeret magyarul tanulni? Milyen
keretek között tanult eddig magyarul? Hetente hányszor van magyarórája? Mikor
kezdett el magyarul tanulni?
6. Járt már Magyarországon? Ismeri Magyarországot? Hol járt már? Milyen
tapasztalatokat szerzett?
7. Hol volt utoljára nyaralni? Hol nyaralt utoljára? Hol töltötte az utolsó szabadságát?
Az utolsó nyaralását is Magyarországon töltötte?
5. a) 1. c) 2. a) 3. a) 4. c)
5. b) 2. 2003-ban érettségizett. 3. Gabi öccse is ebben az évben végzett. 4. Miklós és
Gabi öccse osztálytársak voltak. 5. Miklós mindig Bencéről másolta le a matekleckét.
6. Gabi és Miklós egy koncerten már találkoztak. 7. Miklós a gimnáziumban gitáros
akart lenni. 8. Végül informatikus lett belőle.
5. c) Nem ismerjük egymást valahonnan?
Tegeződjünk, jó?
Ne viccelj!
Várj csak!
Nahát, milyen kicsi a világ!
Figyelj csak!
Hívj fel, ha végeztél!
5. d) Amikor kiderül, hogy régebbről ismerik egymást. Gabi, aki idősebb és nő,
ajánlja fel a tegeződést.
8. a) 2. hamis 3. igaz 4. igaz 5. igaz 6. igaz 7. igaz
8. b) 6, 2, 4, 3, 5, 1
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8. c) 2, 5, 6, 1, 4, 3
8. d) 2. Bence 3. Miklós 4. Miklós 5. Miklós 6. Bence 7. Bence 8. Bence 9. Miklós
10. Mikós 11. Bence 12. Bence 13. Miklós 14. Bence 15. Bence
9. a) vettek fel, dolgoztam, készültem, jelentkeztem, megbuktam, rájöttem, végeztem
9. b) sportorvosként, magántanárhoz, dzsessz, tehetség, munkám, nyelvet, zenélés
10. a) 2. minden vizsgán megbuktam 3. végeztem 4. lehettek 5. Van egy együttesem.
6. Sportorvosként dolgozom. 7. Elkezdtem zongorázni 8. járok 9. Eljöhetnél hozzánk
12. a) 2. Nekem is ismerős az arca. 3. De igen. 4. Hol is kezdjem? 5. Igen? Hol? 6.
Nagyon szívesen. 7. Jó, mindenképpen!
15. b) 1. A dél-európai országok 2. Az arab országok 3. Az ázsiai országok 4. Az
Egyesült Államok
15. d) nem időpontot, hanem napszakot beszélnek meg egymással az emberek /
délután találkoznak / tervezzünk több időt egy-egy találkozóra / a késés óriási sértés /
percre pontosan érkeznek / nem mindig pontosak / néhány perc késés elfogadott / az
számít udvariatlannak, ha túl korán érkezünk
17. a) 2. Eszter 3. Noémi 4. Noémi 5. Viktor 6. Noémi 7. Viktor 8. Eszter 9. Viktor
17. b) Eszter: csak ma van bent / Sietek, ahogy tudok.
Viktor: nem tudok elindulni / körülbelül tizenöt percet
Noémi: Ne haragudjatok / egy óra múlva / bocs a késésért
17. d) 1. Az a baj, hogy fél óra múlva nekem is el kell mennem. Ha addig nem érsz
ide, hívj fel! / Akkor még én is gyorsan beszaladok a boltba. Küldj üzenetet, amikor
elindultál! / Nem baj, legalább egyszer nem én kések.
2. Semmi baj. Köszönöm, hogy szólt. / Akkor sajnos le kell mondanom a találkozót. /
Sajnos fél négynél tovább nem tudok várni. Ha addig nem ér ide, hívjon újra, és
megbeszélünk egy másik időpontot.
3. Rendben. Gyere, ahogy tudsz! Várunk. / Semmi baj, megvárunk. Kösz, hogy
szóltál. / Szegény! Még most is dolgozol! Megvárunk a vacsorával.
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18. b) 2. beszélnem kell 3. főznöm kell 4. segítenem kell 5. el kell szaladnom 6. el
kell mosogatnom 7. meg kell borotválkoznom 8. meg kell néznem 9. meg kell
beszélnem 10. meg kell etetnem

Kiejtés
1.
a munkám
a nyelvtanulás
a sportorvos
a gyerekorvos
a feleségem

az érettségi
az egyetem
az együttesem
az otthonom
az informatikus

2.
a ∼ következő év

az ∼ orvosi egyetem

a ∼ legtöbb cikk

az ∼ informatikusi diploma

a ∼ legjobb gyerekorvos

az ∼ új munkatárs

a ∼ volt osztálytársam

az ∼ utolsó vizsga

a ∼ második feleségem

az ∼ angol nyelv

3.
Jelentkeztem az ∼ egyetemre.

Megbuktam a ∼ vizsgán.

Abbahagytam a ∼ zenélést.

Letettem a ∼ vizsgát.

Megszületett a ∼ kisfiam.

Találkozom a ∼ munkatársaimmal.

Lediplomáztam az ∼ egyetemen.

Várom a feleségemet.

4. Jelentkeztem az ∼ egyetemre.
Érettségi ∼ után ⏐ jelentkeztem az ∼ egyetemre.
Érettségi ∼ után ⏐ jelentkeztem az ∼ orvosi ∼ egyetemre.
Megszületett a ∼ kisfiam.
Januárban ⏐ megszületett a ∼ kisfiam.
2016 ∼ januárjában ⏐ megszületett a ∼ kisfiam.
Abbahagytam a ∼ zenélést.
Tavaly ⏐ abbahagytam a ∼ zenélést.
Tavaly ∼ nyáron ⏐ abbahagytam a ∼ zenélést.
Megnősültem.
Júniusban ⏐ megnősültem.
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2016 ∼ júniusában ⏐ megnősültem.

2. FEJEZET
2. a) 2. evés 3. kávé 4. zene 5. csend
2. b) 2. Evelinnek az evés segít koncentrálni. Evelinnek az segít koncentrálni, ha eszik
(valamit). 3. Emmának a (tejes)kávé segít koncentrálni. Emmának az segít
koncentrálni, ha (tejes)kávét iszik. 4. Líviusznak a zene/zenehallgatás segít
koncentrálni. Líviusznak az segít koncentrálni, ha zenét hallgat. 5. Máriának a csend
segít koncentrálni. Máriának az segít koncentrálni, ha csend van.
2. c) Nekem kávé kell!
Naponta átlagosan három-négy adagot iszom belőle.
Egyik kávét iszom a másik után.
Tudom, hogy ez nem egészséges, de ez van.
Nekem se a friss levegő, se a kávé nem segít.
Keresek valami jó zenét az interneten vagy az iPhone-omon.
Érdekes, amit mondasz, Líviusz.
Ha szól a rádió vagy a tévé, elkalandozik a figyelmem.
2. d) 1. az 2. ez, akkor, akkor 3. ez, ez 4. ez 5. arra
4. b) 2. egyél valamit 3. igyál egy kávét 4. hallgass zenét 5. kapcsold ki a tévét és a
rádiót 6. mozogj sokat
5. 2. Hozzak egy almát? 3. Főzzek egy jó erős kávét? 4. Bekapcsoljam a rádiót? 5.
Kikapcsoljam a zenét?
6. b) 2. Bekapcsoljam 3. Adjak 4. Töltsek 5. Kinyissam 6. Megmasszírozzalak?
7. a) J: jó hatással van a koncentrációra – segít koncentrálni – szeretem, ha szól
valami a háttérben – növeli a koncentrációs képességet – eléri teljesítőképessége
maximumát/csúcsát
K: rám egyáltalán nincs hatással – nem hinném, hogy lenne bármilyen hatása –
semmilyen hatása nincsen
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L: zavarja a koncentrációt – nem lehet egyszerre két dologra figyelni – kifejezetten
zavar
8. a) 2. nem segít koncentrálni, eltereli a figyelmet 3. a lehető legjobban dolgozik
vagy tanul 4. nem az a hatás, amit vártunk 5. zene mellett jobban tudunk tanulni,
dolgozni 6. olyan szoba, ahol teljes csend van 7. stimuláló 8. memorizál egy szót
8. c) 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. hamis 6. igaz
8. d) (lehetséges megoldások) 2. Háttérzene mellett nem lehet olyan jól koncentrálni.
3. A résztvevőknek nyolc mássalhangzót kellett megjegyezniük. 4. Az egyik csoport
egy hangszigetelt/csendes helyiségben végezte a feladatot. 5. A másik csoport az első
kísérletben könnyűzenét, a másodikban komolyzenét hallgatott. 6. A kísérletből
kiderült, hogy a háttérzaj általában csökkenti a koncentrációs képességet. 7. Az
egyetlen kivétel a komolyzene, amelynek serkentő, nyugtató és feszültségoldó hatása
is van.
10. b) 2. zavaró hatás 3. motiváló feladat 4. idegesítő zene 5. fárasztó tevékenység 6.
nyugtató tea 7. dolgozó emberek 8. különböző dolgok
13. a) 1. Flóra szerint nagyon fontos a pihenés. Aki nagyon elfárad, annak érdemes
aludni egy fél órát napközben.
2. Domonkos teát és energiaitalt javasol. Energiaitalból nem szabad két kis doboznál
többet inni.
3. Gerda soha nem tanul éjjel. Amikor unja a tanulást, tart egy félórás szünetet.
(Ilyenkor például tévézik vagy zenét hallgat.)
4. Zsigmond szerint a friss levegőn jobban tudunk koncentrálni. Ha nem akarunk
elaludni, kiülhetünk a konyhába, egy (jó) kényelmetlen székre.
5. Natália megmossa az arcát hideg vízzel, zuhanyzik és tornázik. Néha hajnali
háromkor tornázik egyet.
6. Zoltán vizsgaidőszakban fut, kávét és teát iszik, sokszor és keveset eszik. Nem
sokat alszik.
13. c) 2. jobban fog az agyad 3. egy jó kényelmetlen szék 4. ilyesmi 5. muszáj 6.
Elegem van a tanulásból.
13. e) minden energiánkra, stresszes időszakban, rövidebb szüneteket, az íróasztalhoz,
hideg vízzel, alvásra
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16. c) 1. Azt, hogy fekvő vagy ülő testhelyzetben tudunk-e jobban gondolkodni.
2. Úgy, hogy a résztvevők (fekve vagy ülve) anagrammákat oldottak meg.
3. Az, hogy az egyik csoport fekve, a másik ülve végezte a feladatot.
4. Kiderült, hogy fekve jobban tudunk gondolkodni, mint ülve.
5. Azzal, hogy fekvő testhelyzetben javul a fej vérellátása.
16. d) 1. meglepő eredmény, kísérlet 2. fekvő/ülő testhelyzet 3. érdekes kísérlet,
testhelyzet, szó, eredmény 4. ausztrál pszichológus, kísérlet 5. jobb vérellátás,
testhelyzet, szó, eredmény, (kísérlet) 6. kevesebb feszültség, eredmény, pszichológus,
szó, (kísérlet)

Kiejtés
1.
1. egy ∼ kávé

5. egy ∼ vizsga

2. egy ∼ szék

6. egy ∼ kísérlet

3. egy ∼ csoki

7. egy ∼ ötlet

4. egy ∼ fejfájás-csillapító

8. egy ∼ javaslat

2.
1. egy ∼ erős kávé

5. egy ∼ nehéz vizsga

2. egy ∼ kényelmes szék

6. egy ∼ érdekes kísérlet

3. egy ∼ finom csoki

7. egy ∼ jobb ötlet

4. egy ∼ erős fejfájás-csillapító

8. egy ∼ másik javaslat

3. Iszom ∼ egy ∼ erős kávét.
Leülök ∼ egy ∼ kényelmes székre.
Eszem ∼ egy ∼ finom csokit.
Beveszek ∼ egy ∼ erős fejfájás-csillapítót.
Letettem ∼ egy ∼ nehéz vizsgát.
Végeztem ∼ egy ∼ érdekes kísérletet.
Van ∼ egy ∼ jobb ötletem.
Teszek ∼ egy ∼ másik javaslatot.
4. Péter ∼ iszik egy ∼ erős kávét.
Ági ∼ leül egy ∼ kényelmes székre.
Laci ∼ eszik egy ∼ finom csokit.
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Kata ∼ bevesz egy ∼ erős fejfájás-csillapítót.
Janka ∼ letett egy ∼ nehéz vizsgát.
Máté ∼ végzett egy ∼ érdekes kísérletet.
Évának ∼ van egy ∼ jobb ötlete.
Robi ∼ tesz egy ∼ másik javaslatot.

3. FEJEZET
2. a) 1. Bakony 2. Hortobágy 3. Szeged 4. Tisza-tó
b) Karolina a Tisza-tónál és Szegeden járt.
Zoli a Bakonyban és a Hortobágyon járt.
2. c) 2. Karolina 3. Zoli 4. Karolina 5. Zoli 6. Karolina 7. Karolina 8. Zoli
2. d) Karolina: Merre jártatok?
Zoli: Tudod, az egész családom imád túrázni. Általában az Országos Kéktúra
útvonalain kirándulunk. Régóta terveztük (azt - implicit), hogy elmegyünk a
Bakonyba, idén meg is tettük. Gyönyörű helyeken jártunk, és rengeteg állatot láttunk.
A fiam is nagyon élvezte (ezt - implicit). Aztán elmentünk pár napra a Hortobágyra.
Ott is nagyon jól éreztük magunkat, csak borzasztó meleg volt. Még árnyékban is
harmincöt fok.
Karolina: Én abban a nagy hőségben éppen a Tisza-tónál voltam a barátommal.
Fürödtünk, eveztünk, napoztunk. Ránk fért már a lazítás és a pihenés. Utána
lebicikliztünk a Szegedi Szabadtéri Játékokra, és meglátogattuk néhány barátunkat is.
Szegedre jártam egyetemre, nagyon kedves emlékeim vannak a városról. Jó volt újra
ott lenni.
Zoli: Tényleg? Nem is tudtam.
7. a) 2. Szent István-bazilika 3. Lánchíd 4. Országház 5. Budai Vár 6. Hősök tere
7. b) A Keleti pályaudvarról nincsen kép.
8. 2. Keleti pályaudvar 3. Országház 4. Lánchíd 5. Szent István-bazilikát 6. Országház
7. Gül Baba rózsakertje 8. Budai Vár 9. Budai Vár 10. Hősök tere 11. Szent Istvánbazilikában 12. Gül Baba rózsakertje
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9. 2. A Budai Vár a város emblematikus épülete. 3. A Hősök tere Budapest
legtágasabb tere. 4. A Keleti pályaudvar a legtöbb belföldi InterCity kiinduló és
végállomása. 5. A Keleti pályaudvar Magyarország legjelentősebb nemzetközi vasúti
csomópontja. 6. Az Országház a város egyik legmagasabb és leglátványosabb épülete.
7. Az Országház Európa második legrégebbi parlamentje. 8. A Szent István-bazilika
hazánk egyik legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi nevezetessége. 9. A Szent
Jobb a legenda szerint Szent István király jobb keze. 10. A Lánchíd a teljes
magyarországi Duna-szakasz első hídja.
10. a) A Hősök terét, a Keleti pályaudvart, a Lánchidat, a Budai Várat és Gül Baba
rózsakertjét.
10. b) A tér 1896-ban épült, ma a Világörökség része. Itt megismerkedhetünk a
magyar történelem néhány jelentős alakjával, mert a teret a honfoglaló vezérek és a
magyar királyok szobrai díszítik. Itt lesz egy rövid szabad program: választhatnak,
hogy a Városligetben szeretnének sétálni, vagy inkább valamelyik múzeumot nézik
meg.
Innen a Lánchídhoz megyünk. Útközben elhaladunk a Keleti pályaudvar épülete
mellett. A nevét onnan kapta, hogy régen erről a pályaudvarról indultak a vonatok
Európa keleti részébe. Nagyon szép épület, érdemes lefotózni.
A Lánchidat képeslapokról már biztosan ismerik. A legrégebbi híd a Dunán, építését
gróf Széchenyi István kezdeményezte.
A Lánchídon átmegyünk a Duna túlsó partjára, Budára. Itt egy kellemes
kerthelyiségben megebédelünk, ebéd után pedig felsétálunk a Budai Várba, és
megnézzük a Magyar Nemzeti Galériát. A Vár számos gasztronómiai és kulturális
eseménynek ad otthont. Ma éppen borkóstoló van, amit természetesen nem fogunk
kihagyni.
Aki még nem fáradt el, este megnézheti Budapest egyik legszebb parkját, Gül Baba
rózsakertjét. Ezt az esti kirándulást azoknak ajánlom, akik a szabadban, nyugodt
helyen szeretnének kikapcsolódni.
11. a) 1, 4, 3, 2, 6, 5
11. b) 2, 4, 1, 3
11. c) 4, 2, 5, 3, 1
14. c) 2. Balaton-átúszás 3. Túra a Tihanyi-félszigeten 4. Ultrabalaton
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5. Balaton-átúszás 6. Balaton-átúszás 7. Kékszalag Vitorlásverseny 8. Kerékpártúra a
Balaton körül 9. Balaton-átúszás 10. Kékszalag Vitorlásverseny
11. Ultrabalaton 12. Kékszalag Vitorlásverseny 13. Ultrabalaton 14. Balaton-átúszás
15. Ultrabalaton
14. d) 1. részt vesz egy versenyen, a Balaton-átúszáson, a biciklitúrán 2. megrendez
egy versenyt, egy sporteseményt 3. felfedezi a kirándulóhelyeket, a Balaton
állatvilágát, a tavat, a környéket 4. átússza a tavat, a Balatont 5. megteszi a 200
kilométeres távolságot, az utat a szállásig 6. túrázik az erdőben, a Tihanyi-félszigeten,
a hegyekben 7. visszaérkezik Balatonfüredre, a kiindulópontra, a kempingbe 8.
körülfutja a tavat, a Balatont
16. a) Lehetséges válaszok
– Akkor a Balatonnál sem jártak még?
– Nem, még nem. / Nem még soha nem jártunk (voltunk) itt.
– Honnan érkeztek?
– Tübingenből (jöttünk).
– Az merrefelé van?
– Délnyugat-Németországban, Stuttgarttól 30 kilométerre.
– Biztosan szép hely, bár még sosem jártam ott.
– Igen, az. Egyetemváros, és nagyon szép a környék(e) is.
– Mikor érkeztek?
– Múlt szerdán.
– És eddig merre jártak?
– (Még nem voltunk sok helyen.) Csak Budapesten töltöttünk (voltunk) néhány napot.
– Szép hely a főváros (...). Meddig lesznek Magyarországon?
– Két hétig (maradunk). / Két hetet (maradunk).
– Az alatt sok mindent tudnak csinálni. Megkérdezhetem, hogyan találtak meg
bennünket?
– Az interneten találtuk meg a honlapját, és nagyon megtetszett a ház.
17. 2. igaz 3. igaz 4. hamis 5. hamis 6. igaz 7. hamis 8. igaz 9. hamis 10. igaz 11. igaz
12. igaz 13. igaz 14. igaz
18. Az előszobában van a riasztó. Itt kell bekapcsolni, 18-11 a kód.
A klímaberendezés működik, a nappaliban kell/lehet ki- és bekapcsolni. A
hőmérsékletet is itt kell/lehet beállítani. Van egy távirányítónk, ezzel is lehet
szabályozni a klímát.
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Itt van a konyha. A csapvizet nyugodtan meg lehet/szabad inni. Minden háztartási
gépet használhatnak. Van mosogatógép, mosógép, turmixgép, kávéfőző,
kenyérpirító… Nézzenek körül, és szóljanak, ha hiányzik valami!
Ha megnyitják a csapot, egy kicsit várni kell, amíg jön a meleg víz.
A szemetet szelektíven gyűjtjük: ebbe a kukába kell tenni a szerves hulladékot, a
másikba a műanyagot. Ebbe a harmadikba mehet minden más. (...)
Este 10 után szabad zenét hallgatni, de csak úgy, hogy ne zavarj a többi nyaralót.
23. 2. Szükségünk lenne egy teaforralóra. 3. Szeretnénk elkérni a jelszót, hogy
csatlakozni tudjunk az internethez. 4. Ez nagyon kedves Önöktől. 5. Köszönjük,
hoztunk magunkkal. 6. Elnézést, meg tudná mondani, hol lehet csónakot kölcsönözni
/ kölcsönözni csónakot?

Kiejtés
1.
1. az ∼ ország fővárosa

5. a ∼ királyok lakhelye

2. a ∼ főváros nevezetességei

6. a ∼ kerület parkjai

3. a ∼ Hősök tere

7. Budapest hídjai
8. Magyarország jubileuma

4. az ∼ InterCityk végállomása
2.
1. a ∼ szomszédos ország fővárosa

5. a ∼ magyar ∼ királyok egykori ∼
lakhelye

2. a ∼ magyar ∼ főváros nevezetességei

6. a ∼ kerület legszebb ∼ parkja

3. a ∼ budapesti Hősök ∼ tere

7. Budapest legrégebbi ∼ hídja

4. a ∼ legtöbb ∼ InterCity végállomása

8. Magyarország ezeréves ∼ jubileuma

3. 2. A ∼ Keleti ∼ pályaudvar | a ∼ legtöbb ∼ InterCity végállomása.
3. A ∼ Hősök ∼ tere | Budapest ∼ legtágasabb tere.
4. Gül ∼ Baba rózsakertje | a ∼ város ∼ egyik ∼ legszebb parkja.
5. A ∼ Szent István-bazilika | a ∼ főváros egyik ∼ legfontosabb nevezetessége.
6. A ∼ Keleti ∼ pályaudvar | az ország ∼ legjelentősebb vasúti ∼ csomópontja.
7. A ∼ Lánchíd | Budapest ∼ legrégebbi hídja.
8. A ∼ Budai ∼ Vár | a ∼ magyar ∼ királyok lakhelye ∼ volt.
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4. a) A Hősök tere, Budapest legtágasabb tere a XIV. kerületben található. A
Millenniumra, vagyis Magyarország ezeréves jubileumára épült. Ma az UNESCO
Világörökség része. Három fő eleme a Műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum és a
Millenniumi emlékmű. Az emlékművet a honfoglaló vezérek és a magyar királyok
szobrai díszítik.

4. FEJEZET
1. a) vízvezeték-szerelő 3. kőműves 4. virágárus 5. fodrász 6. orvos 7. fogorvos 8.
fényképész 9. építész
1. b) 2. Az orvos megvizsgál (engem). 3. A fogorvos betömi a fogamat. 4. A
virágárus összeállít egy szép csokrot. 5. A fényképész lefotózza a fiamat. 6. Az
építész tervez egy házat. 7. A szobafestő kifesti a nappalit. 8. A kőműves épít egy
garázst. 9. A vízvezeték-szerelő megjavítja a vízcsapot.
2. c) 2. Befestetem a hajamat (a fodrásszal). 3. Felíratom a gyógyszert (az orvossal).
4. Megvizsgáltatom a szememet (az orvossal). 5. Építtetek egy garázst (a
kőművessel). 6. Betömetem a fogamat (a fogorvossal). 7. Összeállíttatok egy szép
csokrot (a virágárussal). 8. Lefotóztatom a fiaimat (a fényképésszel). 9. Készíttetek
egy albumot (a fényképésszel). 10. Terveztetek egy házat (az építésszel). 11.
Kifestetem a nappalit (a szobafestővel). 12. Megjavíttatom a vízcsapot (a szerelővel).
a) 1. Hajvágásra kér időpontot. Holnap fél kilenc. 2. A fűtésszerelőt. Elromlott a
fűtés. / Meg kell javítani a fűtést. / Rossz a fűtés. Ma este hét óra. 3. A
gyer(m)ekorvost. Lázas a kisfia és nagyon köhög. Fél 11 / 10:30. 4. Egy taxist /
taxivállalatot. Taxit kér Budaörsre. Holnap reggel fél nyolc.
b) 2. 2 / 3. 1 / 4. 2 / 5. 1 / 6. 4 / 7. 3 / 8. 2 / 9. 4 / 10. 3
5. a) Fodrász: Ma már nincs szabad helyem. Holnap délelőttre tudnék időpontot adni.
A 10 óra megfelel?
Hajnalka: Lehetne egy kicsit korábban?
Fodrász: A legkorábbi időpont a fél kilenc.
Hajnalka: Az tökéletes lenne, köszönöm.
Fodrász: A nevét legyen kedves még egyszer!
Hajnalka: Balogh Hajnalka.
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Fodrász: Köszönöm, akkor holnap fél kilenckor várom. Viszonthallásra!
Hajnalka: Köszönöm. Viszonthallásra!
5. b) Benedek: Jó napot kívánok! Lukács Benedek vagyok. Elromlott a lakásomban a
fűtés. Sürgős javítást szeretnék kérni.
Fűtésszerelő: Egy pillanat, megnézem a naptárt… Leghamarabb holnap délután
tudnánk kimenni.
Benedek: Holnap délután??? Addig megfagyok! Mínusz tíz fok van kint!
Fűtésszerelő: Egy pillanat, megnézem, hátha találok korábbi időpontot…
Benedek: Köszönöm.
Fűtésszerelő: Hát, ma este 7-kor ki tudna menni valaki. De este drágább a kiszállás.
5. c) Brigitta: Hajós Szilárd vagyok. A kisfiam ma reggelre belázasodott, és nagyon
köhög. Időpontot szeretnék kérni a doktornőnél.
Asszisztens: Milyen magas a láza?
Brigitta: 38,7.
Asszisztens: Egy pillanat… A doktornő fél tizenegykor tudja fogadni Önöket.
Brigitta: Köszönöm, ott leszünk. Viszonthallásra!
5. d) Tibor: Taxit szeretnék kérni Budaörsre, a Diófa utca 32. elé, holnap reggel fél 8ra.
Taxis: Elnézést, Diófa utca hányas szám?
Tibor: 32.
Taxis: Köszönöm szépen. Milyen névre kéri a kocsit?
Tibor: Hajdú Tibor.
Taxis: Köszönöm. Viszonthallásra!
Tibor: Én köszönöm. Viszonthallásra!
7. Háztartási gépek, eszközök: mosogatógép, hűtőszekrény, fagyasztó, szárítógép,
porszívó, riasztóberendezés, számítógép, tűzhely, mikrohullámú sütő, varrógép,
okostelefon, vasaló, hajszárító
Irodai eszközök: üzenetrögzítő, riasztóberendezés, számítógép, tűzőgép, fénymásoló,
okostelefon
Közlekedési eszközök: személyautó, motorkerékpár kerékpár babakocsi
Bútorok: szék, kanapé, ágy, ruhásszekrény
8. a) okostelefon, mosógép, mikrohullámú sütő
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8. b) Richárd: Sok ilyen van, nem is tudom, melyik a legfontosabb… Talán az
okostelefon. Igen, okostelefon nélkül nem tudnék dolgozni, nem lennék/volnék képes
kommunikálni az ügyfeleimmel, a kollégáimmal, a barátaimmal és a családommal,
újságot sem tudnék olvasni. Őszintén szólva el sem tudom képzelni, milyen lehetett
az élet okostelefon nélkül.
Edina: Erre nagyon könnyen tudok válaszolni: természetesen a mosógép. Családanya
vagyok két kisgyerekkel. Érdekes, hogy a gyerekek mennyi ruhát össze tudnak
piszkolni! Sokkal többet, mint a felnőttek. Mindig van bőven mosnivaló. Még
szerencse, hogy a piszkos ruhát csak beteszem a mosógépbe, a tiszta ruhát pedig
kiveszem.
Zsombor: Amikor este fáradtan hazaérek, csak beteszem az ételt a mikróba,
megmelegítem, és már kész is. A mikrohullámú sütő nagyon praktikus, ha az ember
egyedül él. Egyelőre én is egyedül élek, de remélem, hamarosan találok egy csinos és
kedves lányt, aki szeret és tud is főzni.
10. 2. c 3. a 4. h 5. b 6. f 7. d 8. e
12. a) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
12. b) 1 – 5 – 2 – 3 – 4
12. c) 2. Be kell helyezni a ruhákat. 3. Be kell csukni a gép ajtaját. 4. Be kell állítani a
kívánt programot. 5. Ki kell választani a megfelelő hőmérsékletet. 6. Be kell tölteni a
rekeszbe a mosószert. 7. Meg kell nyomni a Start gombot. 8. Ha lejárt a program, ki
kell venni a ruhákat.
13. a) 1. nokedliszaggató 2. fregoli 3. ételhordó
13. c) 1. Általában fémből vagy műanyagból készül. A nokedli egyébként nem
magyar specialitás: német és osztrák hatásra terjedt el Magyarországon.
2. A fregolira a ruhákat teregetjük mosás után. Műanyagból vagy fából készül. Olyan
változata is van, amit a plafonra lehet rögzíteni.
3. Az ételhordóban, ahogy a neve is mutatja, főtt ételt hordunk egyik helyről a
másikra. Mindegyik edénybe más étel – leves, hús, főzelék, sütemény – kerül. Régen
bádogból készült, ma műanyagból is kapható.
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16. b) 2. kedvező ár 3. házhoz szállítási lehetőséget 4. hasonlítani az árakat 5. nyitva
6. nagy a választék 7. gyorsan 8. biztonságosnak
18. a) 1. negatív 2. pozitív
18. d) Dominika: Múlt héten rendeltem egy utcai cipőt, aminek a sarka egy hét után
teljesen szétment. Visszaküldtem, hogy javítsák vagy cseréljék. Azt a választ kaptam,
hogy először írjam le, hol viseltem, mert erre a modellre még nem volt panasz. Mégis
hol viseltem volna? A lábamon! Mit gondolnak, hogy hegyet másztam 8 centis
sarkakkal? Munkába menet hordtam, ami maximum 50 méter sétát jelent, és a
munkahelyemen, ahol egy íróasztal mögött ülök egész nap.
Végül kicserélték a cipőt, de erre is vagy tíz napot kellett várni. Nevetséges és
felháborító az egész! Ebben a webáruházban biztosan nem rendelek többé semmit!
Lilla: Egy hónapja rendeltem egy utcai cipőt. Nyugodtan mondhatom, hogy életem
legjobb vétele volt! Mivel imádok gyalogolni, olyan cipőt kerestem, ami nőies, de
lehet benne sétálni. Azóta ezt hordom mindennap. Bár van egy kis sarka, napi 4–5
kilométert is tudok benne menni úgy, hogy nem fájdul meg a lábam. Úgy érzem, egy
maratont is le tudnék benne futni. Na jó, ezt inkább nem próbálom ki. Drága volt, de
megérte! Csak attól félek, ha változik a divat, nem fogják már gyártani. Lehet, hogy
rendelek is gyorsan még egy párat.
20. c ) 2. Segít megkeresni elveszett vagy ellopott értékeinket, eltűnt háziállatainkat.
3. A felhasználók szólnak egymásnak, ha tudnak/látnak valamit.
4. Igen. Szerintük az alkalmazás régi hiányt pótol.

Kiejtés
1.
Telefont keresek.

Holnap moziba megyek.

Találkozunk holnap?

•

Milyen márkájút?

•

Mikor?

•

Igen. Mikor?

•

Milyet?

•

Kivel?

•

Igen. Hány órakor?

•

Mennyiért?

•

Hova?

•

Igen. Hol?

2.
2. Hova ∼ mész délután?

4. Kivel ∼ találkozol?

3. Kinek ∼ telefonálsz?

5. Hány ∼ órára ∼ kaptál időpontot?
6. Milyen ∼ kocsit ∼ akarsz venni?
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3. 2. Hova ∼ mész? – Fodrászhoz.
3. Kinek ∼ telefonálsz? – Az ∼ autószerelőnek.
4. Mi ∼ baja ∼ van⏐a ∼ telefonodnak? – Semmi.
5. Milyen ∼ névre ∼ kéri ⏐a ∼ taxit? – Horváth Jenő.
6. Mennyibe ∼kerül ⏐egy ∼ hajvágás? – Ötezer forint.
7. Mettől ∼ meddig vannak⏐nyitva? – Nyolctól ötig.
8. Miből ∼ készült ⏐ez ∼ a ∼ szobor? – Bronzból.
4. Fodrász: Mosoly ∼ Hajstúdió, ⏐tessék!
Hajnalka: Jó ∼ napot kívánok! Balogh ∼ Hajnalka ∼ vagyok. Hajvágásra ∼ szeretnék⏐
időpontot ∼ kérni.
Fodrász: Mikor ∼ szeretne⏐ jönni?
Hajnalka: Még ∼ ma, ha ∼ lehet.
Fodrász: Ma-már ⏐nincs ∼ szabad ∼ helyem. Holnap ∼ délelőttre tudnék⏐ időpontot
adni. A ∼ 10-óra ⏐megfelel?
Hajnalka: Lehetne ∼ egy ∼ kicsit ⏐korábban?
Fodrász: A ∼ legkorábbi ∼ időpont ⏐a fél 9.
Hajnalka: Az ∼ tökéletes ∼ lenne, ⏐köszönöm.

5. FEJEZET
4. a) 2. Giovanni 3. Irene 4. Giovanni 5. Irene 6. Marianne 7. Johanna 8. Johanna
4. b) 1. hanem, viszont 2. ha, Bár 3. mert, de 4. de, viszont, egyébként
5. b) 2. Azért tanulok svédül, hogy ne kelljen tolmácsot használnom a svédországi
tárgyalásokon. 3. Azért tanulok angolul, hogy a világon szinte mindenhol
megértsenek. 4. Azért tanulok franciául, hogy el tudjam olvasni eredetiben A kis
herceget. 5. Azért tanulok németül, hogy könnyebben tudjak kommunikálni a német
ügyfeleimmel. 6. Azért tanulok japánul, dolgozhassak Japánban.
6. a) Hogyan tanulta/tanulja a nyelvet? Több évig éltem Norvégiában, ott tanultam
meg norvégül. – Sok spanyol barátom van, ők tanítottak meg spanyolul. – Apukám
beszélt hozzám magyarul, amikor kicsi voltam. – Sokat olvasok angolul, hogy
fejlesszem a szókincsemet.
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Miért tanulta/tanulja a nyelvet? Semmi különösebb oka nem volt, egyszerűen
érdekelt a nyelv. – Kell/Kellett a tanulmányaimhoz. – Imádok nyelvet tanulni. –
Eredetiben akartam olvasni a Faustot, ezért tanultam meg németül. – Azért tanulok
szlovákul, hogy értsem a pozsonyi barátaimat. – A bolgár nagyon hasonlít az
anyanyelvemre, ezért választottam. – A nyelvtanulás a hobbim. – Azért tanulok
észtül, mert a barátnőm észt.
9. c) 2. 1909. február 8-án született Pécsett. 3. A legtöbb nyelvet harminc- és
ötvenéves kora között sajátította el. 6. Érdekelték a keleti nyelvek is, mint a japán és a
kínai. 7. Élete végén újhéberül tanult. 9. Ő volt az első magyar szinkrontolmács. 11.
Híres mondása szerint „A nyelv az egyetlen dolog, amit rosszul is érdemes tudni.” 12.
Kilencvennégy éves korában, 2003. június 9-én hunyt el Budapesten.
9. d) 2. Tízen. / Tíz nyelven. 3. Huszonhetet. / Huszonhét nyelvet. 4. A Műszaki
Egyetem elvégzése után. 5. Harminc- és ötvenéves kora között. 6. A japánt. / A japán
nyelvet. 7. A latint. / A latin nyelvet. 8. Az újhébert. / Az újhéber nyelvet. 9. Az
orosz. 10. Az eszperantót. / Az eszperantó nyelvet. 11. A kommunikáció. 12.
Kilencvennégy.
9. e) A magyar nyelvzseni tíz nyelven tolmácsolt, hat nyelvről fordított, és további
tizenegy nyelven értett. Ez összesen huszonhét nyelv!
Lomb Kató 1909. február 8-án született Pécsett. A középiskolában átlagos
nyelvtanuló volt, csak a Műszaki Egyetem elvégzése után kezdett el intenzíven
nyelvet tanulni. A legtöbb nyelvet harminc- és ötvenéves kora között sajátította el.
Ezek között voltak latin nyelvek, mint a francia, az olasz, a román és a spanyol, de
indogermán nyelvek is, mint az angol, a dán vagy a német. A szláv nyelvek közül
bolgárul, lengyelül, oroszul, szlovákul és ukránul beszélt. Érdekelték a keleti nyelvek
is, mint a japán és a kínai. Japánul például szabadalmakból tanult meg. Élete végén
újhéberül tanult. A holt nyelvek közül „csak” latinul tudott.
Saját bevallása szerint legjobban az orosz nyelvet szerette. Autodidakta nyelvtanuló
volt: vett egy érdekes könyvet – krimit, szerelmes regényt vagy műszaki könyvet –, és
a könyv mondataiból próbálta megérteni a nyelvtant és megtanulni a fontos szavakat.
(...)
Eszperantóul egy nap alatt tanult meg egy konferencián. Reggel még egy szót sem
tudott, délután már eszperantóul tett fel kérdéseket.
Ő volt az első magyar szinkrontolmács. Sokszor elmondta, hogy a kommunikáció
sokkal fontosabb, mint a tökéletes beszéd. Híres mondása szerint „a nyelv az egyetlen
dolog, amit rosszul is érdemes tudni”.
© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu

17

MagyarOK B1+ A tankönyv megoldókulcsa
Lomb Kató kilencvennégy éves korában, 2003. június 9-én hunyt el Budapesten.
10. harminc- és ötvenéves kora között, élete végén, egy nap alatt, reggel, délután,
kilencvennégy éves korában, 2003. június 9-én
12. a) 2. Mindennap legalább tíz percet foglalkozzon az új nyelvvel! 3. Mindig
kontextusban tanulja az új szavakat! 4. Tanuljon meg teljes mondatokat, amelyeket a
beszélgetésekben használni tud! 5. Használjon minél több segédeszközt a tanuláshoz:
tankönyvet, hanganyagot, rádiót, televíziót, internetet! 6. Beszéljen magában az adott
nyelven! 7. Kérje meg a magyar anyanyelvű barátait, hogy javítsák ki a hibáit! 8. Ne
higgyen senkinek, aki az ellenkezőjét állítja!
14. a) 2. hamis 3. igaz 4. hamis 5. igaz 6. igaz 7. igaz
14. b) Most éppen franciául tanulsz. Milyen más nyelveket beszélsz még?
Milyen módszerrel tanulsz?
Szerinted vannak ideális nyelvtanulási módszerek?
Szerinted vannak tehetséges és tehetségtelen nyelvtanulók?
14. c) 1. habozás: hm / ööö / hát / szóval / Ő egyszer valami olyasmit mondott, hogy /
Hogy is mondjam?
2. ismétlés: Á, nem, nem mindennap. Az lehetetlen, annyi időm nincs. / Az is jó, ha
van az embernek valami... valami erős motivációja. Valami, amiért szívesen tanulja a
nyelvet. / Ez nehéz kérdés... Nem tudom... Nem értek hozzá.
3. javítás: Mindennap foglalkozom a nyelvvel... azzal a nyelvvel, amit épp tanulok.
/ Ja, igen, bocsánat! / megpróbálom elmondani, mit fogok ma csinálni... Mármint
megpróbálom elmondani franciául / Ha nincs több időm, akkor csak tíz percet...
minimum tíz percet mindennap foglalkozom a nyelvvel.
4. visszakérdezés: Úgy érted, hogy ...
14. d) 2. Minden este leírja, mit csinált aznap. (Csak pár mondatot ír, de szerinte ez is
elég.)
3. Azt (válaszolta), hogy nem, de mindennap legalább tíz percet foglalkozik az adott
nyelvvel / de mindennap csinál valamit.
4. Azt (mondta), hogy egyszer volt egy szerb barátnője. (Nagyon csinos lány volt.)
5. Csoportban vagy egyedül szeretnénk/akarunk tanulni? Mit olvasnánk szívesen az
adott nyelven? Anyanyelvi beszélőtől szeretnénk-e/akarunk-e tanulni?
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15. b) 1. Oxfordi Egyetemen 2. orosz–német szakos nyelvtanári diplomát 3.
nyelvtanárként 4. (idegen) nyelvet/nyelveket tanul 5. Angol, német, orosz és görög. 6.
minden szintet/szinten
16. b) 24, 50, 6, 8, százezres
16. c) Az UNESCO összeállított egy atlaszt, amelyen súlyosan veszélyeztetett,
kihalófélben levő nyelvek szerepelnek.
Ezeket a nyelveket az jellemzi, hogy a legfiatalabb beszélői/használói is idősek.
A lista első helyén a lív nyelv livóniai dialektusa áll. Ennek a nyelvnek ma már nincs
anyanyelvi beszélője. A lívet a karaim nyelv követi, amely a török nyelvcsaládba
tartozik. A terit, amely a listán a harmadik, már csak nyolc ember tekinti
anyanyelvének.
Veszélyeztetettnek számítanak a magyarral rokon erza, moksa, mari, udmurt és komi
nyelvek is. Ezeket ma átlagosan (körülbelül) százezer ember beszéli.

Kiejtés
1.
1. azt ∼ mondja

5. azt ∼ javasolja

2. azt ∼ hallottad

6. azt ∼ hiszitek

3. azt ∼ tudom

7. azt ∼ akarták

4. azt ∼ ígérték

8. azt ∼ reméltük

2. 1. Azt ∼ mondja, ⏐ amit ∼ hallani akarok.
2. Azt ∼ nem ∼ értetted, ⏐amit ∼ Ági mondott?
3. Azt ∼ tudom ∼ pontosan, ⏐amit ∼ jól megtanultam.
4. Azt ∼ javasolja,⏐amit ∼ tőled hallott.
5. Azt ∼ akarták,⏐amit ∼ mindenki más ellenzett.
6. Azt ∼ hisztek,⏐amit ∼ akartok.
3. 1. Azt javasolták, ⏐hogy kettőkor találkozzunk.
2. Azt ígérték,⏐hogy kettőkor találkozunk.
3. Azt akarták,⏐hogy kettőkor találkozzunk.
4. Azt reméltük,⏐hogy kettőkor találkozunk.
5. Azt hittétek, ⏐hogy kettőkor találkozunk?
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6. Úgy tudtam, ⏐hogy kettőkor találkozunk.
7. Azt beszéltük meg, ⏐hogy kettőkor találkozunk.
8. Arra gondoltunk, ⏐hogy találkozhatnánk kettőkor.
4. Szeretek nyelvet tanulni, elég könnyen is megy. Szeretem, hogy többen tanulhatunk
közösen. Bár az is igaz, hogy a tanuláshoz csendre van szükségem. A tanárom azt
javasolta, hogy jegyzeteljek tanulás közben. Azokat a szavakat jegyzem meg a
legkönnyebben, amiket leírok. Szerencsére azt is könnyen megjegyzem, amit olvasok.

6. FEJEZET
1. b) Ákos: negatív / Zsuzsi: pozitív
1. c) az, ahelyett / ezt, azért, akkor
3. c) 150, 149, 5, 20, 50
4. b) 2. Ennyien laknak egy-egy törzsi faluban.
3. Ennyi ember élhetett az őskori településeken.
4. Ennyi embert foglalkoztat egy jól működő cég.
5. Ennyi emberrel tartunk többé-kevésbé rendszeres kapcsolatot a virtuális térben is.
4. c) 2. ennél többre nincs kapacitása 3. akkor működik leghatékonyabban, ha
4. Az elméletet több tény is bizonyítani látszik. 5. a lakók száma 150 körül mozog
6. a valós interakciókat vizsgálva
5. 2. van szó 3. vannak 4. tarthatunk számon 5. lehet 6. vagyok
6. (néhány lehetséges megoldás)
2. – Mi bizonyítja Dubar elméletének helyességét? / Mi a bizonyíték arra, hogy Dubar
elmélete helyes? / Mi látszik bizonyítani az elméletet?
3. – Mit állít / mond / fedezett fel Dubar a cégekkel kapcsolatban?
4. – Csak a valós térre igaz, hogy csak 150 emberrel tudunk kapcsolatot fenntartani?
5. – Akkor is, ha rengeteg olyan emberről tudunk, akinek a közösségi oldalakon ennél
sokkal több ismerőse van? / Érdekes, hogy mégis sok olyan ember van, akinek a
közösségi oldalakon ennél sokkal több ismerőse van. / Akkor is, ha a közösségi
oldalakon sok embernek ennél jóval több ismerőse van?
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9. a) 2. meg lehet oldani. 3. kapcsolatba hozhatunk bárkivel. 4. a történelem során
bármikor. 5. nem lehetett volna megoldani. 6. sokkal kevesebb kapcsolat volt, mint
ma.

9. b) 2. Selma Lagerlöf 3. Gusztáv királyt 4. Kehrling Bélával 5. ismerte 6. két
emberen/láncszemen 7. soha nem kellett ötnél több láncszem ahhoz / mindig elég volt
öt ember ahhoz 8. kapcsolatot létesíteni (bárkivel)
10. b) 2. az édesapám főnökének a lánya 3. a feleségem húgának a volt osztálytársa 4.
a lányom szomszédjának a kutyája 5. a fiam barátnőjének a macskája 6. Kinga
férjének a főnöke 7. Miklós unokájának a barátja 8. Evelin öccsének a munkatársa
13. b) 1. Aliz: gyakran 2. Barnabás: soha nem 3. Csilla: gyakran 4. Kelemen: ritkán
13. c) 2. Barnabás 3. Aliz 4. Csilla 5. Csilla 6. Barnabás 7. Barnabás 8. Kelemen
13. d) 1. Amióta külföldön él, könnyebb ezeken keresztül tartani a kapcsolatot. Tudja,
mit csinálnak az ismerősei, és egy kicsit részt vesz az életükben. Olyan emberekkel is
kapcsolatban tud maradni, akik a világ másik végén laknak. Fotókat osztanak meg
egymással, írnak egymásnak pár/néhány/egy-két sort… Aliz mindig jókedvű lesz, ha
látja a sok mosolygó arcot a fényképeken/fotókon.
2. Barnabás semmilyen közösségi oldalt nem használ. Szerinte rengeteg időt elvesz,
amit inkább valós személyekkel szeretne eltölteni. A virtuális világ szerinte
időpazarlás. Ráadásul nagyon zavarja, hogy a közösségi oldalak fotóin mindenki
boldog. Azok is, akiknek a valóságban rengeteg problémájuk van. A közösségi
oldalakon ők is az életük napos oldalát mutatják.
3. Csillának egyértelműen a YouTube a kedvenc oldala. Órákat el tud tölteni azzal,
hogy dalokat vagy filmeket keres. Csak az a baj, hogy ezzel nagyon sok idő elmegy.
Ha egyszer elkezdi a keresést, nem képes abbahagyni, és még órák múlva is a
(számító)gép előtt ül.
4. Kelemen régebben (sokkal) aktívabb volt a közösségi portálokon. Minden új oldalt
kipróbált, mindenkivel csetelt, új emberekkel ismerkedett meg, és igyekezett minél
többet megtudni a világról. Ma már leginkább kapcsolatépítésre használja a közösségi
oldalakat / ezeket az oldalakat: próbálja szélesebb körben megismertetni a
vállalkozását. De így is (elég/nagyon) ritkán használja őket.
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16. b) 2. Meg szoktad beszélni csetben a problémáidat? Igen, meg szoktam (beszélni).
/ Nem, nem szoktam (megbeszélni). 3. Hozzá szoktál szólni az érdekesebb témákhoz?
Igen, hozzá (szoktam szólni). / Nem, nem szoktam (hozzászólni). 4. El szoktad
olvasni a barátaid bejegyzéseit? Igen, el szoktam (olvasni). / Nem, nem szoktam
(elolvasni). 5. Ki szoktad posztolni, ami történik veled? Igen, ki szoktam (posztolni). /
Nem, nem szoktam (kiposztolni). 6. Meg szoktál hívni másokat különféle
eseményekre? Igen, meg szoktam (hívni). / Nem, nem szoktam (meghívni). 7. Fel
szoktál tölteni képeket? Igen, fel szoktam (tölteni). / Nem, nem szoktam (feltölteni).
8. Meg szoktál szólítani másokat? Igen, meg szoktam (szólítani). / Nem, nem szoktam
(megszólítani).

17. b) boldog, utazásaikról, üzeneteket, pozitív képet, magazinok, valóságban, életük
17. d) 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. hamis
18. Mivel magyarázható a boldogtalanság érzése? 3. az üzeneteket olvasva
boldogtalanabbnak érzi magát / boldogtalanabbnak érzi magát az üzeneteket olvasva?
4. Mit üzen a felhasználóknak?

Kiejtés
1.
1. Szeretsz ∼ utazni?

5. Szoktál ∼ főzni?

2. Tudsz ∼ sakkozni?

6. Kell ∼ takarítanod?

3. Akarsz ∼ fagyizni?

7. Szabad ∼ kérdezni?

4. Szeretnél ∼ sétálni?

8. Szeretsz ∼ kirándulni?

2. 2. Fel ∼ szoktad ∼ hívni ⏐az ∼ ismerőseidet? – Nem. / Nem, soha ∼ nem ∼ szoktam
felhívni ∼ őket.
3. Fel ∼ szeretnéd ∼ kapcsolni ⏐a ∼ villanyt? – Fel. / Igen, fel ∼ szeretném kapcsolni.
4. Át ∼ tudsz ∼ jönni ⏐ma ∼ este? – Át. / Igen, át ∼ tudok.
5. El ∼ akarsz ∼ menni? – El. / Igen, el ∼ akarok.
6. Be ∼ szabad ∼ menni ⏐az ∼ irodába? – Nem. / Nem, most ∼ nem ∼ szabad bemenni.
3. a)
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1. El ∼ szoktam ∼ menni moziba.

5. Újságot szoktam ∼ olvasni.

2. Találkozni ∼ szoktam a ∼ barátaimmal.

6. Futni ∼ szoktam.

3. Érdekes ∼ dolgokat szoktam ∼ csinálni.

7. Ki ∼ szoktam ∼ menni a ∼ parkba.

4. Fel ∼ szoktam ∼ hívni az ∼ ismerőseimet.

8. El ∼ szoktam ∼ menni vásárolni.

3. b) 1. Nem ∼ szoktam elmenni ∼ moziba.
2. Nem ∼ szoktam találkozni a ∼ barátaimmal.
3. Nem ∼ szoktam semmi ∼ érdekeset csinálni.
4. Nem ∼ szoktam felhívni az ∼ ismerőseimet.
5. Nem ∼ szoktam újságot ∼ olvasni.
6. Nem ∼ szoktam futni.
7. Nem ∼ szoktam kimenni a ∼ parkba.
8. Nem ∼ szoktam elmenni ∼ vásárolni.

7. FEJEZET
3. c) 1917: Orvosi diplomát szerzett.
1931: Hazatért (Magyarországra).
1932: Elsőként izolálta a C-vitamint (a szegedi paradicsompaprikából). / Elsőként
sierült izolálnia a C-vitamint (a szegedi paradicsompaprikából).
1937: Nobel-díjat kapott.
1947: Elhagyta Magyarországot/az országot.
1986: Elhunyt. / 93 éves korában elhunyt.
5. 2. a munkáját (a munkát otthagyni lehet, vagy felmondunk a munkahelyen) 3.
iskolát 4. egy munkatársat 5. táncot 6. laboratóriumot
10. b) 2. Lajosnak eltört a lába 3. Andrásnak folyik az orra. 4. Krisztának megsérült a
keze. 5. Konrádnak lyukas a foga. 6. Beának lázas a kisfia. 7. Bélának náthás a
felesége. 8. Robinak fáradt a lánya.
11. b) 1. ... folyik az orra, és harmincnyolc fokos láza van.
2. Megnézi Tamás torkát, és meghallgatja Tamás mellkasát.
3. Csúnya torokgyulladása van.
4. Elmegy a gyógyszertárba, és vesz egy gyulladáscsökkentőt.
5. Azt tanácsolja Tamásnak, hogy maradjon otthon egy hétig,
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és pihenjen, ne beszéljen (túl sokat), ne fagylaltozzon, igyon (sok mézes) teát és sok
folyadékot. Egyen sok gyümölcsöt és zöldséget.
6. Kétszer.
7. Egy hét múlva.
11. c) Orvos: Értem. Jöjjön, megvizsgálom. Nyissa ki a száját! Mondjon egy nagy
ÁÁÁ-t! Megnézem a torkát. Vegye le az ingét! Meghallgatom a mellkasát.
Lélegezzen mélyeket! Köszönöm. Felöltözhet… Csúnya torokgyulladása van.
Maradjon otthon egy hétig, és pihenjen! Ne beszéljen túl sokat! És persze ne
fagylaltozzon!
Tamás: Azt biztosan nem fogok, doktor úr.
Orvos: Helyes. Igyon mézes teát és sok folyadékot! Egyen sok gyümölcsöt és
zöldséget! Felírok egy erősebb gyulladáscsökkentőt. Reggel és este, étkezés előtt
vegyen be egy szemet! Van otthon lázcsillapítója?
Tamás: Igen, van.
Orvos: Abból, ha kell, négyóránként bevehet egyet. Egy hét múlva jöjjön vissza!
12. b) Tamás: Igen. Beteg vagyok. Valószínűleg túl sok fagyit ettem tegnap.

Harmincnyolc fokos lázam van, és nagyon fáj a torkom.
Hanna: Ó, te szegény! Voltál orvosnál?
Tamás: Igen, ma reggel.
Hanna: És mit mondott?
Tamás: Azt, hogy csúnya torokgyulladásom van. Felírt egy gyulladáscsökkentőt,
amiből minden étkezés előtt beveszek egy szemet.
Hanna: Akkor most otthon fekszel?
Tamás: Igen, egy hétig. Sok mézes teát iszom, és sok gyümölcsöt eszem. Ma már
vagy két kiló narancsot megettem.
Hanna: Az ilyenkor nagyon jó, mert sok benne a C-vitamin. Meglátogatlak, jó?
Tamás: Jaj, de jó! Társaságban hamarabb meggyógyulok. Vennél nekem útközben
három kiló almát?
Hanna: Persze. Más nem kell?
Tamás: De. Hoznál hat gombóc fagyit is?
13. 2. Igen, azt hiszem, elkaptam valami vírust. 3. Hozzak egy pohár vizet? 4.
Mindjárt megkeresem a számát. 5. Síelni voltam, és eltörtem a bokámat.
14. a) 1. kurkuma 2. eukaliptusz 3. zsálya 4. torma
14. b) 1. India 2. Oroszország 3. Ausztrália 4. Magyarország
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15. b) 2. jógázni. 3. Egy wellnesshotelben lehet relaxálni. 4. Egy wellnesshotelben
lehet egészséges ételeket enni. 5. Egy wellnesshotelben lehet mozogni. 6. Egy
wellnesshotelben lehet gyógyfürdőt venni. 7. Egy wellnesshotelben lehet
gyógykezelést kérni. 8. Egy wellnesshotelben lehet szaunázni.
17. d) 2. A székelyföldi barlangok 3. Füred / Balatonfüred 4. Bártfafürdő 5. A tátrai
üdülőhelyek 6. Füred / Balatonfüred 7. Bártfafürdő 8. A székelyföldi barlangok
18. b) 2. barlangjairól ismert terület 3. a mozgásszervi panaszokat enyhítő gáz 4. a
környékről érkező vendégek 5. a Magas-Tátrába látogató vendégek 6.
gyógybarlangjaiért kedvelt vidék 7. a század elején kiépített vasútvonal 8. sok embert
vonzó hely
20. a) 1. az autóban 2. elindulnak felfele (Attila felfele mutat) 3. Kriszta nagyon
fáradt, ahogy felmásznak a hegyen. 4. Eláznak.
20. c) 2. igaz 3. igaz 4. hamis 5. igaz 6. igaz 7. igaz 8. igaz 9. igaz 10. hamis 11.
hamis 12. hamis
20. d) 2. találhattunk volna, ha szerencsénk van 3. biztosak akartunk lenni benne 4.
gyorsan haladtunk, nem volt gond a közlekedéssel 5. találkoztunk egy kedves párral
6. nagyon sokat 7. sajnos rossz volt az idő 8. nagyon vizesek lettünk az esőben 9. még
láttuk, ahogy elmegy 10. az utolsó pillanatban 11. így. ezért
21. a) 1. Irigyellek benneteket. / Hol vetted ezt a klassz túracipőt? / Érezzétek jól
magatokat! / Mi tavaly jártunk arra, és nekünk is nagyon bejött!
2. Bőrig ázva is szép vagy! / Szegények! Szakadó esőben nem jó túrázni... / / A
villamos mindig az orrod előtt megy el. Nem vetted még észre?
3. Férfiak! / Ne is mondd! Az én feleségem is mindig tud egy rövidebb utat, de már
nem hiszek neki. / Nézd a dolgok jó oldalát: hat óra alatt is felérhetettek volna.

Kiejtés
1.
1. orvosi ∼ diploma

5. népszerű ∼ kirándulóhely

2. magyar ∼ tudós

6. magasan ∼ fekvő tó

3. tudományos ∼ munka

7. kedvelt ∼ üdülőhely
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4. paprikás ∼ csirke

8. kiépített ∼ kirándulóutak

2.
1. általános orvosi diploma
2. egyetlen magyar tudós
3. magyarországi tudományos munka
4. különleges paprikás csirke

5. különösen népszerű kirándulóhely
6. 1500 méter magasan fekvő tó
7. régóta kedvelt üdülőhely
8. remekül kiépített kirándulóút

3. 1. Szent-Györgyi Albert 1917-ben szerzett általános orvosi diplomát.
2. Szent-Györgyi Albert az egyetlen magyar tudós, aki magyarországi tudományos
munkájáért kapta ezt a díjat.
3. Szent-Györgyi Albert nevét egy különleges paprikás csirke receptje is őrzi.
4. Bártfafürdő különösen népszerű üdülőhely volt a Monarchia idején.
5. Az 1500 méter magasan fekvő tó partjánál különösen tiszta a levegő, és remekül
kiépített kirándulóutak várják a látogatókat.
6. A régóta kedvelt üdülőhelyet, Balatonfüredet a bencés szerzetesrend működtette.

8. FEJEZET
1. a) mobiltelefon/okostelefon, vezetékes telefon, (asztali) lámpa, (forgó)szék/irodai
szék, íróasztal, bögre, naptár, nyomtató, papír, tollak, ceruzák, ceruzatartó, szemüveg,
dossziék/akták, teniszütő, teniszlabdák, laptop
1. b) (néhány példa) Az egyik kávésbögre az íróasztal sarkán van. Mellette van a
laptop, a laptop mögött pedig egy tartóban ceruzák. A ceruzatartótól jobbra van az
okostelefon, előtte két toll. stb.
2. Rend: Ha nincs rend, nem tudok dolgozni. / Mindig rendet rakok magam körül. /
Ha rend van az asztalomon, a fejemben is rend van.
Káosz: Én csak a káoszban érzem jól magam/ magamat. / Nagyon rendetlen vagyok. /
Nem tudok rendet tartani. / Próbálok rendet tartani, de valamiért sosem sikerül.
4. a) 1. Hajni, István 2. Levente, Kinga
4. b) 2. Levente 3. Hajni 4. Hajni 5. Levente 6. István 7. Levente 8. Kinga 9. Kinga
10. István
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4. c) Hajni: Két éve dolgozom otthonról heti két napot, és nagyon jók a
tapasztalataim. Szeretem (azt - implicit), hogy a magam ura vagyok, és én oszthatom
be az időmet. Ha akarom (azt - implicit), éjszaka dolgozom, délután elmegyek sétálni
vagy úszni… Nem ellenőriz senki, mégis hatékonyabban tudok dolgozni, mint a
munkahelyemen, és szabadabbnak is érzem magamat.
István: Sok időt takarítok meg (/ megtakarítok) azzal, hogy nem kell utaznom.
Egyébként valószínű, hogy ilyenkor többet dolgozom, mint az irodában, de ez nem
baj. Szeretem a munkámat, és otthon, ha senki nem zavar, sokkal jobban tudok
koncentrálni, ami szintén előny.
Levente: A cégünknél van lehetőség távmunkára, de én nem szeretnék otthonról
dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy nem tudnám szétválasztani a munkámat és a
magánéletemet. A kettő között elmosódna a határ, és ezt nem akarom.
Kinga: Én csapatban szeretek igazán dolgozni, és ezt otthonról nem lehet. A
kollégáimmal beszélgetve sok olyan problémára találok / találunk megoldást, amire
egyedül nem sikerülne. Igaz, hogy otthon a magam ura lennék, és úgy oszthatnám be
az időmet, ahogy akarom, de nekem a csapatmunka ennél sokkal fontosabb. Nem
szeretném elveszíteni a személyes kapcsolatot a munkatársaimmal.
6. b) Az otthoni munkavégzés előnyei: a magam ura vagyok / én oszthatom be az
időmet / hatékonyabban tudok dolgozni / szabadabbnak érzem magam(at) / nem zavar
senki / sokkal jobban tudok koncentrálni
Az otthoni munkavégzés hátrányai: nem tudom szétválasztani a munkát és a
magánéletet / elveszítem a kollégákkal a kapcsolatot / nincs csapatmunka / többet
dolgozom, mint a munkahelyemen
7. b) Hasznosnak tartja: Judit, Szilvia
Nem tartja hasznosnak: Miklós, Márk, Boglárka
7. c) Pozitív: Jól éreztük magunkat. / Nekem ezzel kapcsolatban csak jó
tapasztalataim vannak. / Szerintem ez a legjobb dolog a világon. / Szerintem van
értelme, mert ...
Negatív: Hát, nem tudom. / Tény, hogy vannak jó csapatépítő tréningek, de ...
/ A munkának több értelmét látom. / Már a csapatépítés szótól is feláll a szőr a
hátamon! / A csapatépítésnek semmi értelme (nincs).
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8. c) 2. várja 3. végezniük / elvégezniük / megoldaniuk 4. jár 5. kijutni / kijutnotok 6.
kiengedünk
9. b) 1. Boldizsár 2. Rebeka 3. Rebeka 4. Boldizsár
9. d) Rebeka: Nagyon jól sikerült. Mindenki nagyon élvezte.
Boldizsár: Megint egy wellnesshotelben voltatok?
Rebeka: Nem. Képzeld, az idén egy kalandtúrán vettünk részt!
Boldizsár: Komolyan? És hol voltatok?
Rebeka: Egy kalandparkban, ami tele volt kígyókkal és más, veszélyes élőlényekkel.
Boldizsár: Jó lehetett. És mit csináltatok ott?
Rebeka: Különböző feladatokat kellett megoldanunk. Például… Tudod, mit? Nem
mesélem el. Menjetek el ti is! Szerintem tetszene.
Boldizsár: Jó, majd megbeszélem a kollégáimmal.
Rebeka: De most te mesélj! Te is csapatépítő tréningen voltál tegnap. Milyen volt?
Boldizsár: Ne is kérdezd! Rettenetes! Egy wellnesshotelben voltunk. A vezetőnk sok
érdekes önismereti feladatot adott, de két kollégám a tréning alatt úgy összeveszett,
hogy azóta nem beszélnek egymással. Ráadásul a szauna nem működött, a masszőr
beteg volt, és az uszodát éppen átépítették…
Rebeka: Akkor már értem, miért nem tetszett… Tényleg érdemes lenne kipróbálnotok
egy másfajta csapatépítést, ahol kevesebbet beszéltek, és többet mozogtok.
Boldizsár: Valószínűleg igazad van, Rebeka.
12. a) 2. Luca 3. Karcsi 4. Péter 5. Judit
12. b) 2. Karcsinak a Szörfszigetet ajánlanám, mert tudom, hogy szeretne megtanulni
szörfözni. 3. Juditnak az aromaterápia-tanfolyamot ajánlanám, mert tudom, hogy
érdekli. 4. Péternek a számítógépes tanfolyamot ajánlanám, mert tudom, hogy
szeretné elmélyíteni a számítógépes ismereteit / szeretné elmélyíteni ezen a téren az
ismereteit. 5. Lucának a salsakurzust ajánlanám, mert tudom, hogy szeretne
megtanulni táncolni.
12. c) Csökkenti a feszültséget, utána sokkal jobban érzi magát az ember.
Luca: Imádok sportolni. Ennél jobban már csak egy mozgásformát szeretek: a táncot.
Igazi kedvenceim a latin-amerikai és karibi ritmusok, nagyon szeretnék megtanulni
salsázni.
Karcsi: Nagyon szeretnék megtanulni szörfözni is. Izgalmas sportnak tűnik.
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Péter: Gyakran szükségem van a számítógépre, de az az érzésem, hogy nem tudom
elég jól használni.
Judit: Gyerekkorom óta érdekelnek a növények. Teákat már régóta készítek, de
újabban érdekelni kezdtek az illóolajok is.
13. d) Az ügyfél mondja: ... vagyok. / Azért telefonálok, mert ... / Még azt szeretném
tudni, hogy ... / A kérdésem az, hogy ... / Azt szeretném kérdezni, hogy ... / Az
érdekelne, hogy ... / Várhatóan hány résztvevője lesz a kurzusnak? / Milyen témákról
lesz szó? / Mi a tanfolyam célja? / Köszönöm a segítségét. / Viszonthallásra!
A tanfolyamszervező mondja: Miben segíthetek? / Ezt sajnos nem tudom
megmondani. / Nagyon szívesen. / Ha bármiben tudok még segíteni, hívjon fel újra! /
Viszonthallásra!
14. a) Szólhattál volna. / szólhattam volna
14. d) (a 3. mondat változtatható, ezek csak példák)
1. – Képzeld, hétvégén kalandtúrán voltam!
– Szólhattál volna, hogy mész. Tudod, hogy engem is érdekel az ilyesmi.
– Ne haragudj, de nem gondoltam rá.
2. – Egyeztettem időpontot a fodrásszal. Holnap fél kettőre mehetünk hozzá.
– Felhívhattál volna előtte, mert holnap délután nem érek rá.
– Próbáltalak elérni, de nem sikerült.
3. – Hétvégén láttam egy nagyon jó filmet a moziban.
– Megkérdezhetted volna, hogy el akarok-e menni veled.
– Ne haragudj, de nem gondoltam rá. Legközelebb mindenképpen szólok.
4. – Tegnap láttam egy érdekes plakátkiállítást.
– Szólhattál volna, hogy mész. Tudod, hogy én is szeretek kiállításra járni.
– Fel akartalak hívni, de elfelejtettem.
5. – Beiratkoztam egy olasztanfolyamra.
– Felhívhattál volna előtte, és beiratkozhattunk volna együtt.
– Ne haragudj, de nem gondoltam rá.
6. – Lefoglaltam a repülőjegyeket.
– Várhattál volna, amíg beszélek a főnökömmel.
– Próbáltalak elérni, de nem sikerült.
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15. c) 2. Tartsuk 3. béreljük ki 4. Hívjunk meg 5. Csináljunk 6. Hirdessük meg 7.
Küldjünk 8. Rendeljünk 9. menjünk el 10. vegyünk 11. szedjünk
17. 3. készítenünk a prospektust/prospektusokat. 4. Le kell foglalnunk a
termet/termeket. 5. El kell készítenünk a plakátot/plakátokat. 6. Meg kell vásárolnunk
ételeket és az italokat. 7. Meg kell írnunk a meghívókat. 8. El kell küldenünk a
meghívókat.

Kiejtés
1. 2. Kibéreljük a termet. → Ki kell bérelnünk a termet.
3. Barnabás megírja a meghívókat. → Barnabásnak meg kell írnia a meghívókat.
4. Meghívod a vendégeket. → Meg kell hívnod a vendégeket.
5. Elküldöd a meghívókat. → El kell küldened a meghívókat.
6. Elkészítjük a dekorációt. → El kell készítenünk a dekorációt.
7. Megrendelem az ebédet. → Meg kell rendelnem az ebédet.
8. Megveszik a pezsgőket. → Meg kell venniük a pezsgőket.
2. 1. Nelli tud honlapot készíteni.
2. Régen elég jól tudtam sakkozni.
3. Nyáron szoktam szörfözni.
4. Itt mindenki szeret csapatban dolgozni.
5. El szoktunk menni nyaralni.
6. Feri át szokott jönni hozzánk beszélgetni.
7. Szeretek regényeket olvasni.
8. Egyedül is meg tudom oldani ezt a problémát.
3. 1. Nyáron a Balatonban szoktam szörfözni.
2. Nem szeretek otthonról dolgozni.
3. Augusztusban szoktunk elmenni nyaralni.
4. Itt senki nem szeret csapatban dolgozni.
5. Régen sakkozni tudtam jól, most inkább dámázásban vagyok jó.
6. Feri hozzánk szokott átjönni beszélgetni.
7. Regényeket szeretek olvasni.
8. Csak csapatban tudjuk megoldani ezt a problémát.
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9. FEJEZET
1. d) 2. szerepet játszik 3. tudáson alapulnak 4. életérzés kapcsolódik 5. érzelmekre ...
hatni / pozitív életérzést megteremteni
2. c) 2. fiatal 3. energikus 4. dinamikus 5. bizalom 6. hatalom 7. elegancia 8. letisztult
9. tiszta 10. nyugodt
4. b) 1. Az új laptopnak nagy sikere van. 2. Az új csokoládénak jó reklámja van. 3. Az
új kávénak szép csomagolása van. 4. Az új pólónak divatos szabása van. 5. Az új
autónak áramvonalas formája van. 6. Az új üdítőitalnak humoros plakátja van. 7. A
fűszerkeveréknek ízléses csomagolása van. 8. Az új kerékpárnak kedvező az ára. 9.
Az új autónak alacsony a fogyasztása. 10. Az új szappannak jó az illata. 11. Az új
könyvnek szép a borítója. 12. A termékreklámnak jó a zenéje.
5. 2. csokoládéfajta 3. kakaómasszával bevont, túrós rúd 4. kakaós keksz 5. fűszeres,
füstölt téliszalámi 6. gyógynövénytartalmú alkoholos ital 7. ásványvíz 8. müzliszelet
9. szépségápolási cikkek 10. gyógynövénytermékek
6. c) 1. Nosiboo 2. Teqball 3. DSI Inhalo 4. Cocodice
7. a)
1.
– Te, ez micsoda?
– Mi micsoda?
– Ez itt, ez a fehér valami…
– Ez? Egy orrszívó a gyerekeknek.
– De jópofa! Ilyet én is akarok! Hol
vetted?

2.
– Ez meg micsoda?
– Ez? Teqball.
– Hogy mondod?
– Teqball. Nem ismered?

3.
– Ezzel hogyan kell játszani?
– Mivel?
– Ezzel a dobókockaszerű valamivel. Ez
játék, nem?
– Aha. Az a neve, hogy Cocodice.
– Nem hallottam még róla.

4.
– Jaj, de klassz ez az inhalátor! Hol
vetted?
– A gyógyszertárban, de már tavaly. Nem
tudom, lehet-e még kapni.
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7. b) 1. Ilyet én is akarok! 2. micsoda / Hogy mondod? / Nem ismered? 3. Nem
hallottam még róla. 4. Hol vetted? / Melyikben?
8. c) 1. Play Station 2. Lipitor 3. Toyota Corolla 4. Harry Potter 5. Rubik-kocka
8. d) 2. Harry Potter 3. Toyota Corolla 4. Harry Potter 5. Play Station 6. Rubik-kocka
7. Toyota Corolla 8. Lipitor 9. Lipitor 10. Rubik-kocka
8. e) Új termék jelenik meg: elkezdik árusítani / bevezeti a teméket
Eladnak a termékből: 70 millió darabot adtak el belőle / többmilliós
példányszámban fogy / 9,6 milliárd értékben adtak el belőle / több mint 350 millió
fogyott belőle
9. b) 1. c) amelynek 2. a) amely b) amelyet c) amelynek d) amelynek 3. a) amelyet b)
amelyet c) amelynek d) amelyből 4. a) amely b) amelynek c) amelynek 5. a) amelyet
b) amelyben c) amelyből
11. a) 2. Milka 3. Tschibo 4. Lego 5. IKEA 6. Nivea
11. c) 2. nyitott 3. keresett 4. alkották 5. akart 6. vált 7. nőtt fel 8. alkotott 9. létezik
10. származik
12. a) 1. hűtőszekrény 2. mobiltelefon 3. televízió 4. lift 5. mosogatógép 6.
számítógép
12. b) 1852: lift, 1893: mosogatógép, 1927: hűtőszekrény, 1929: televízió, 1941:
számítógép, 1973: mobiltelefon
13. b) 1. mosogatógép 2. ablaktörlő 3. pelenka 4. kávéfilter
13. c) 1. mosogatógép, mosogatnia, mosogatott, mosogatás, mosogatógépet 2.
ablaktörlő, ablaktörlő, ablaktörlőt 3. pelenka, pelenkamosásból, pelenkát 4. kávéfilter,
kávét, kávézaccot, kávét, kávéfilter, filtere
13. d) 2. arat 3. alapít 4. megoldja 5. megkeres 6. lesz 7. önt 8. beteszi
14. a) 2. biztonsági gyufa 3. golyóstoll 4. transzformátor 5. fázisváltós
villanymozdony 6. holográfia/hologram
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14. b) 2. A biztonsági gyufát 1836-ban Irinyi János találta fel. / A biztonsági gyufát
Irinyi János találta fel 1836-ban. 3. A golyóstollat 1938-ban Bíró László József találta
fel. / A golyóstollat Bíró László Jószef találta fel 1938-ban. 4. A transzformátort
1885-ben találta fel Bánki Donát, Zipernowsky Károly és Déri Miksa. / A
transzformátort Bánki Donát, Zipernowsky Károly és Déri Miksa találta/találták fel
1885-ben. 5. A fázisváltós villanymozdonyt 1923-ban Kandó Kálmán találta fel. / A
fázisváltós villanymozdonyt Kandó Kálmán találta fel 1923-ban. 6. A holográfiát és a
hologramot 1947-ben Gábor Dénes találta fel. / A holográfiát és a hologramot Gábor
Dénes találta fel 1947-ben.
15. a) 1. a) 2. a) és b) 3. a) és b)
16. fürdők és gyógyfürdők, herendi porcelán, kávéházak, Hősök tere, Hévíz, Balaton,
cipós leves, somlói galuska, Rubik-kocka, üvegbeton, gömböc, Prezi, Lánchíd, szóda,
pálinka,
17. a) A 17. b) leirata egy lehetséges megoldást ad.

Kiejtés
1.
1. úgy ∼ gondolom

6. úgy ∼ hangzik

2. úgy ∼ hallottam

7. úgy ∼ tűnik

3. úgy ∼ tudja

8. úgy ∼ látom

4. úgy ∼ döntöttünk

9. úgy ∼ gondoltuk

5. úgy ∼ látszik

10. úgy ∼ érzem

2. 1. Úgy gondolom, hogy a legjobb az étcsokoládé.
2. Úgy hallottam, hogy nagyon finom a Túró Rudi.
3. Úgy tudja, hogy nem lehet Unicumot kapni.
4. Úgy döntöttünk, hogy sok Pilóta kekszet veszünk.
5. Úgy látszik, hogy sok embert érdekelnek az újdonságok.
6. Úgy gondoltuk, hogy megrendeljük az orrszívó porszívót.
7. Úgy tudom, hogy a Rubik-kocka rendkívül sikeres találmány.
8. Úgy tűnik, hogy az üvegbetonból ékszert is lehet készíteni.
9. Úgy látom, hogy neked is tetszik a legó.
10. Úgy érzem, hogy általában jól döntök vásárláskor.
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3. Riporter: Manapság óriási választékot találunk az áruházak polcain. Úgy hallottam,
Ön tud tanácsot adni, hogyan válasszunk.
Szakértő: Úgy gondolom, mindenkinek vannak kedvenc márkái, régen bevált
termékei. Ami egyszer bevált, azt szerintem nem érdemes lecserélni.
Riporter: És ha van annál jobb vagy olcsóbb termék?
Szakértő: Akkor persze igen. De mindig hasznos a személyes referencia, mert úgy
tűnik, hogy a reklámok könnyen befolyásolnak bennünket.
Riporter: Úgy látszik, a legfontosabb szabály, hogy higgyünk a saját szemünknek.
Szakértő: Igen, ezzel teljesen egyetértek.

10. FEJEZET
2. b) 2. hamis 3. hamis 4. igaz 5. igaz 6. igaz
2. e) 2. kávéházban 3. 1908-ban, 1941-ben 4. ötvözött 5. utal 6. törzshelye 7.
bevezették 8. munkatársai
6. b) Doba Dóra: Hol szokott olvasni? / Körülbelül mennyi időt tölt olvasással? /
Több könyvet olvas egyszerre...? / Minden könyvet végigolvas...? / Az e-könyveket
vagy a papírkönyveket kedveli jobban? / Van olyan könyv, amelyet már többször
elolvasott? / Kinek az ajánlására olvas el valamit? / Van olyan mű, amelyet odaadna
egy marslakónak, hogy megismerje az emberiséget?
Pethőné Nagy Csilla: Mit szokott olvasni? / Hol szokott olvasni? / Körülbelül
mennyi időt tölt olvasással? / Több könyvet olvas egyszerre...? / Az e-könyveket vagy
a papírkönyveket kedveli jobban? / Van olyan könyv, amelyet már többször
elolvasott? / Kinek az ajánlására olvas el valamit? / Van olyan mű, amelyet odaadna
egy marslakónak, hogy megismerje az emberiséget?
8. a) 2. amihez 3. amit 4. ami 5. amit 6. amiről
9. d) 2. Az ember tragédiája 3. Mellettem elférsz 4. Saulus 5. Egy családregény vége
6. Csongor és Tünde
11. a) 1. politikus, államférfi, pénzügyminiszter 2. politikus, író, polihisztor,
közgazdász, közlekedési miniszter 3. író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró
4. író, költő, műfordító 5. regényíró, országgyűlési képviselő 6. író, újságíró
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12. a) 2. ízesítjük 3. összekeverjük, (ízesítjük), beáztatjuk, megtisztítjuk 4.
megpuhulnak 5. tálaljuk 6. készítünk a hagymából, a paprikából és a lisztből 7.
beáztatjuk 8. kisütjük, felkarikázzuk, hozzáadjuk az ételhez, tálaljuk 9. vágjuk 10.
összekeverjük, ízesítjük, tálaljuk, felkarikázzuk, hozzáadjuk az ételhez, megtisztítjuk
12. b) 2.A csülköt a babbal együtt körülbelül 2,5 (két és fél) liter vízben feltesszük
főni. 3. Megtisztítjuk a zöldségeket, és hozzáadjuk a leveshez. 4. Lassú tűzön addig
főzzük, amíg a zöldségek meg nem puhulnak. 5. Kiszedjük a zöldségeket és a csülköt.
Csak a bab marad a lábasban. 6. A csülköt felkockázzuk, a kolbászt felkarikázzuk.
7. Rántást készítünk hagymából, lisztből, fokhagymából és fűszerpaprikából.
A rántást a levesbe keverjük, majd a többi összetevőt is hozzáadjuk. 8. Végül
elkészítjük a csipetkét (tésztát) tojásból, egy pici sóval és liszttel, és belefőzzük a
levesbe.
14. Marcel Proust: kávét, kávényomok
Emily Dickinson: főzni, konyhát
Franz Kafka: tej, vegetáriánus
Lord George G. Byron: ecetet
15. c) Zita nem szeret sütni. Ildi nem szeret főzni, de szeret sütni. Hajni főleg főzni
szeret.
15. e) Hajni: Nagyon élveztem, amikor együtt főztünk. Azóta is sokszor eszembe
jutnak a gyerekkori élmények, a konyha illata…
Ildi: De jó lehetett! Én is gyerekkoromban tanultam meg sütni-főzni. A főzés ugyan
nem a kedvencem, de sütni nagyon szeretek. Igaz, kezdetben nem voltak
sikerélményeim. Az első mákoskalácsomat teljesen odaégettem, de apukám és
anyukám így is nagyon megdicsért érte. Ez segített abban, hogy ne adjam fel.
Zita: Tényleg szeretsz sütni? Ne vedd rossz néven, de szerintem a sütés
időpocsékolás. Két-három órát eltöltesz a konyhában, a család meg öt perc alatt
elpusztítja, amit sütöttél. Én inkább a boltban veszek valami finomságot. Csak a
családtagjaim születésnapján vagyok hajlandó sütni.
Ildi: Igen, ez igaz. Ha a végeredményre gondolok, tényleg nem éri meg. De én magát
az elkészítést is rettentően élvezem!
19. c) 2. milyen 3. hányszor 4. mi (mennyi) 5. mennyi

Kiejtés
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1.
1. Feljössz egy teára?
2. Megtanítasz kalácsot sütni?
3. Nincs kedved főzni?
4. Elolvastad a receptet?

5. Megnézted a receptet?
6. Lekapcsoltad a tűzhelyt?
7. Lefényképezted az ételeket?
8. Iszol egy kávét?

2. 1. Feljössz egy teára? – Fel, köszönöm. / Sajnos nem tudok felmenni. Dolgom van.
2. Lekapcsoltad a tűzhelyet? – Le. / Nem kapcsoltam le. Elfelejtettem.
3. Elolvastad a könyvet? – Igen, el. / Nem, még nem olvastam el.
4. Iszol egy kávét? – Igen, iszom egyet. / Most nem kérek, köszönöm.
5. Megtanítasz kalácsot sütni? – Persze, meg. / Sajnos nem tudlak megtanítani. Én
sem tudom, hogyan kell.
6. Nincs kedved főzni? – De van. / Hát, nincs.
7. Nem nézted meg a receptet? – De, megnéztem. / Nem.
8. Megkóstoltad az ételeket? – Igen. / Nem, nem kóstoltam meg őket.
3. 1. Ön is író? – Igen, az vagyok. / Nem, én gyógyszerész vagyok.
2. Jó a felolvasóest? – Igen, az. / Nem, elég unalmas.
3. A Könyvfesztiválról jössz? – Igen, onnan. / Nem, egy kávézóból.
4. Az ember tragédiáját olvasod? – Igen, azt. / Nem, nem azt. A Csongor és Tündét.
5. Az Írók Boltjában vetted ezt a verseskötetet? – Igen, ott. / Nem, a könyvtárból
kölcsönöztem ki.
6. Holnap dedikál az író? – Igen, holnap. / Nem, holnapután.
7. Gyalog jössz a fesztiválra? – Igen, úgy. / Nem, busszal.

11. FEJEZET
2. a) 2. Nóra 3. Dániel 4. Nóra 5. Dániel 6. Dániel 7. Dániel (Nóra) 8. Nóra
4. c) 1. közöl 2. adták ki 3. született 4. léteznek 5. tartozik
4. d) 2. Strassburgban adtak ki 3. 1605-ben jelent meg 4. ma is létezik 5. aktuális
híreket közöl
5. b) 2. Mi volt a címe? - Magyar Merkúr (volt a címe). 3. Magyar nyelvű volt? Nem, latin. 4. Milyen gyakran jelent meg? - Először hetente, később havonta (jelent
meg). 5. Milyen témákról tudósított? - A Rákóczi-szabadságharc eseményeiről
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(tudósított / tájékoztatta a külföldi olvasókat). 6. Ma is létezik ez az újság? (Létezik
ma is ez az újság?) - Nem, 1710 márciusában végleg megszűnt.
7. c) 2. Blikk 3. HVG 4. Népszabadság 5. Nők Lapja 6. Élet és Tudomány 7.
Filmvilág 8. Nők Lapja
7. d) 2. ... akik érdeklődnek a politika iránt. 3. elsősorban nőknek szól. 4. a
bulvármédiumokat jellemzi 5. botrányos a hnagvételük / botrányos hangvételük van.
6. (a) filmművészettel foglalkoznak.
12. a) 2. kivándorolt Amerikába. 3. több napilap tulajdonosa volt. 4. már nagyon
beteg volt. 5. halt meg.
12. b) Az amerikai polgárháború után St. Louisban telepedett le, ahol egy német
lapnál dolgozott riporterként. Az újságot sok ember hamarosan szinte csak az ő
sztorijai miatt olvasta.
Pulitzer cikkei nem csak frissek, hanem szórakoztatóak is voltak. Egy egyszerű hírből
is szenzációt tudott csinálni. Ez akkoriban újdonságnak számított.
A 19. századi újságírás nem ismerte az objektív tájékoztatás fogalmát. Az újságírókat
a pártok fizették: a kormánypártoknak és az ellenzéknek is megvoltak a maguk
napilapjai és újságírói. Pulitzer is rájött, hogy a sajtó hatalom.
Sokan Pulitzert tekintik a modern amerikai újságírás atyjának.
Ez a fajta újságírás nagyon fontos szerepet játszott az amerikai demokrácia és média
fejlődésében. Pulitzer és riporterei sok korrupciós ügyet és politikai botrányt tártak
fel. Cikkeik hatására az amerikai parlament több törvényt is módosított.
13. 2. kelt 3. módosít 4. tár fel 5. csinál 6. fizeti 7. dolgozik 8. számít
14. a) jachton / Makón / tizenhét / német / pártok / (politikai) pártok /
elmegyógyintézet / Makótól
14. c) 2. Mintha azt mondták volna 3. Arra is emlékszel (Emlékszel arra is) 4. Nekem
úgy rémlik 5. Azért jegyeztem meg 6. Erre már egyáltalán nem emlékszem.
16. c) (sárga háttér) Tudomány és technika / (kék háttér) Gazdaság / (lila háttér)
Kultúra / (zöld háttér) Oktatás / (rózsaszín háttér) Sport
17. a) 1. Politika 2. Gazdaság 3. Kultúra 4. Oktatás 5. Sport
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17. b) 1. államfő, ülés, tárgyal, napirenden lesz valami, gazdasági helyzet, akutális
(környezetvédelmi) kérdés 2. gazdasági társaság, gazdasági társaságot alapít, csődbe
megy, működik, startup, (sikeres) válllakozás 3. film, kulturális exportcikk, eladták
moziforgalmazásra, nagydíjat kapott, Arany Glóbusz-díj, Oscar-díj, innovatív
mestermű, vizualitás 4. zárthelyi/ZH, egyetem, tanszék, vizsga, hallgató,
kutatásmódszertan, tantárgy, vizsgázó, igaz-hamis teszt 5. sportminiszter, nemzetközi
(tánc)bajnokság, bajnokságot rendez, átveszi a stafétabotot
17. c) 2. tárgyal 3. lesz 4. kerül 5. alapítanak 6. megy 7. kapott 8. írt 9. adott 10.
rendezi 11. átvegye 12. vette észre
17. d) 2. ülés 3. kérdés 4. társaság/vállalkozás 5. értelemben 6. vállalkozás 7.
exportcikk 8. film 9. mestermű 10. válasz 11. vizsga 12. munkatárs(ak) 13.
táncbajnokság 14. ceremónia
18. Kontinensükre érkezik az amerikai elnök. Az Egyesült Államok kormányfője
azért látogat Európába, hogy csúcstalálkozón vegyen részt az Európai Unió
miniszterelnökeivel. A tárgyalások középpontjában Európa és az USA gazdasági
együttműködése áll.
Induló vállalkozások képviselőivel tárgyal holnap a gazdasági miniszter. A napirend
legfontosabb témája az adózás megkönnyítése kezdő cégek számára.
Időjárás: Holnap is tavaszias időjárásra, napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet 17
fokig emelkedik. Csupán észak-keleten várható eső és záporeső.
Útinform: Baleset történt az M7-es autópályán, Siófoknál két kocsi karambolozott. A
baleset helyszínéig 2 kilométeres dugóra lehet számítani. Óvatosan vezessenek!

19. 1. csökkentése / támogatása / emelése / indítása 2. feltérképezése / támogatása /
fejlesztése / települések kialakítása / felállítása 3. támogatása / bevezetése az
agrárszektorban, az adózás megkönnyítése és kedvezőbb hitelfeltételek biztosítása. 4.
fejlesztése, a kórházak rendszeres ellenőrzése, a betegellátás színvonalának (a)
javítása, az orvosi fizetések emelése

Kiejtés

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

38

MagyarOK B1+ A tankönyv megoldókulcsa
1. 2. ma is létező újság
3. részletes elemző cikk
4. nőket érdeklő téma
5. a bulvármédiumokra jellemző stílus
6. a politika iránt érdeklődő ember
7. a legjobb filmnek járó díj
8. folyamatosan megújuló energiaforrás
2. 1. A 18. században több, ma is létező újság született.
2. Az újság egy szabályos időközönként megjelenő, aktuális híreket közlő kiadvány.
3.A Nők Lapja gondolatébresztő cikkeket, novellákat közöl nőket érdeklő témákban.
4. A Blikk közéleti eseményekről is beszámol a bulvármédiumokra jellemző
stílusban.
5. Az újság tudósított arról, hogy a rendező átvehette a legjobb filmnek járó Oscardíjat.
6. A tudományos folyóirat rendszeresen foglalkozik a megújuló energiaforrások
kérdésével.
7. A HVG-ben részletes elemző cikkeket olvashatunk.
8. A hetente megjelenő HVG-t a gazdaság és a politika iránt érdeklődő emberek
olvassák.
3. Pulitzer József kiváló újságíró volt. Több, ma is létező újságnál dolgozott. Cikkei
nem csak frissek, hanem szórakoztatóak is voltak. Egy egyszerű hírből is szenzációt
tudott csinálni. Ez akkoriban újdonságnak számított. Sokan Pulitzert tekintik a
modern amerikai újságírás atyjának.

12. FEJEZET
4. 1. c) 2. a) 3. c) 4. c) 5. c) 6. c) 7. a) 8. a)
A hangfelvétel szövege: 1. Az uniós országok közül Olaszországban élnek
leghosszabb ideig a férfiak. A várható élettartam ebben az országban 80,6 év.
2. A nők viszont nem Olaszországban, hanem Spanyolországban élnek a leghosszabb
ideig. A várható élettartam itt 86,1 év.
3. Az Európai Unióban több olyan ország is található, amelynek lakossága 50 millió
felett van. Ezek közé tartozik Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia. A
legtöbb ember Németországban él. Németország 80 millió 700 ezer lakost számlál.
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4. A legkisebb alapterületű EU-tagállam Málta. Mindössze 316 négyzetkilométer. 0,8
négyzetkilométeres alapterületével a sziget fővárosa, Valletta is a legkisebb fővárosok
közé tartozik.
5. Az európai uniós fővárosok között Londonban él a legtöbb ember. Míg Párizsban 2
2 millió 50 000, Madridban pedig közel 3 millió 200 000 ember él, addig NagyBritannia fővárosában több mint 8 és félmillió ember lakik.
6. Az Európai Unióban németül beszélnek a legtöbben. A német több tagállamban,
így Németországban, Ausztriában, Belgiumban, Luxemburgban, Olaszország egyes
területein és Dániában is hivatalos nyelv.
7. Saját bevallásuk szerint a legboldogabbak emberek a dánok. Nemcsak azért, mert
jóléti államban élnek, hanem a hozzáállásuk, mentalitásuk miatt is. A felmérések
szerint ugyanis a dánoknak igen alacsonyak az elvárásaik. Kevéssel megelégszenek,
ezért hamarabb mondják magukat boldognak, mint az olyan országok lakói, ahol az
embereknek magasabb elvárásaik vannak.
8. Az Unió legmagasabb pontja az Alpokban található, Franciaország és Olaszország
határán. A Mont Blanc, magyarul Fehér Hegy körülbelül 4809 méter magas. Mivel a
csúcsot örök hó borítja, magassága a hó mennyiségétől függően évről évre változik.
7. b) A gazdasági fellendülés időszaka / Bővülő közösség: a csatlakozók első köre /
Európa átalakulóban: a berlini fal leomlása / A határok nélküli Európa / További
bővülés / A lehetőségek és a kihívások évtizede
8. a) 2. egy politikus 3. szerződést 4. egy szervezetet 5. szabályokat 6. egy
munkahelyhez 7. gazdasággá 8. a tőke 9. az ország 10. a természetet
8. b) 2. tagállam / tag 3. válság / nehézségek 4. kapcsolat / együttműködés 5.
technológiák / település 6. párt / diktatúra 7. ülés / képviselő 8. ország / rendelet
11. b) 3. belép az Unióba. 4. Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesül 5.
megvalósul az egységes piac és a négy szabadság. 6. 1995-ben Ausztria, Finnország
és Svédország is csatlakozik az EU-hoz / Unióhoz. 7. 2010-ben pénzügyi válság tör ki
/ (megkezdődik a pénzügyi válság). 8. az uniós országok szorosabban
együttműködnek.
13. d) 2. teremteni 3. jár 4. vállalnak 5. választja 6. csökken 7. nő 8. jut 9.
megduplázódik
16. a) 2. b) 3. d) 4. e) 5. f) 6. c)
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16. b) a honfoglalás éve – (Szent) István megkoronázása / a reneszánsz Európa egyik
kulturális központjává teszi a budai udvart – A csatában meghal II. Lajos király. /
létrejön egy új közép-európai nagyhatalom – A gazdaság fellendül / első világháború
– a náci Németország oldalán belép a második világháborúba – megkezdődik a zsidók
deportálása / Megkezdődik a kommunista diktatúra kiépítése. – A szovjet hadsereg
leveri a forradalmat. / Magyarország megnyitja a határait Ausztria felé – kikiáltják a
Magyar Köztársaságot – Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz.
17. 2. kitör 3. harcol 4. kikiáltják 5. felszabadít 6. romlik 7. megtartják 8. fellendül 9.
megkezdődik
18. a) 1990. október 23-ára, amikor kikiáltották a köztársaságot.
18. b) 2. A zene, a lányok meg a kocsmázás. 3. A történelemtanárával és a
gimnáziumi osztályával/osztálytársaival. 4. Kikiáltották a Magyar Köztársaságot. 5.
Akkor nem, csak később értette meg. 6. Az 1956-os forradalomról.
18. c) rendszerváltás / időszak / történelemóra / Parlament / köztársaság / pillanat /
erkélyén / elnöke / jogállam / ováció / forradalmat
18. d) 2. elmaradt 3. voltam 4. gyűlt össze 5. emlékeztünk meg (beszélt) 6. látta el 7.
fogadta 8. beszélt 9. történt
19. b) 2. Négyévente. 3. Egy. 4. Egyéni, közvetlen választás és országos lista. 5. 5-öt.

Kiejtés
1.
1. megoldja a ∼ kérdést

5. szerepet ∼ játszik

2. megoldást ∼ keres

6. biztosítja az ∼ együttműködést

3. kihívást ∼ jelent

7. kitör a ∼ válság

4. megoldást ∼ talál

8. nehézséget ∼ jelent

2.
1. megoldja a ∼ munkanélküliség

5. fontos ∼ szerepet játszik

kérdését

6. biztosítja a ∼ politikai ∼
együttműködést

2. megoldást ∼ keres a ∼ problémára
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3. nagy ∼ kihívást jelent

7. kitör a ∼ pénzügyi ∼ válság

4. megfelelő ∼ megoldást talál

8. további ∼ nehézséget jelent

3. 1. Meg kell oldani a munkanélküliség kérdését.
2. Megfelelő megoldást kell találni a környezetvédelmi problémákra.
3. Az Európai Uniónak biztosítania kell a politikai együttműködést.
4. Komoly kihívást jelent az egészségügyi rendszer fejlesztése.
5. Megfelelő megoldást kell találnunk a gazdasági problémákra.
6. Világszinten is fontos szerepet játszik az országok közötti együttműködés.
7. 2008 szeptemberében kezdetét veszi a világgazdasági válság.
8. További nehézséget jelent az oktatási rendszer reformja.
4. A következő időszak legfontosabb célkitűzései között szerepel a környezetvédelem,
az oktatás és az egészségügy kérdése. Megfelelő megoldást kell találni a
környezetvédelmi problémákra. Komoly kihívást jelent az egészségügyi rendszer
fejlesztése. Valamint további nehézséget fog jelenteni az oktatási rendszer reformja.
Az a célunk, hogy megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsunk, növekedjen a
zöld projektek száma, és emeljük iskoláink színvonalát.
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