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ELŐSZÓ

A MagyarOK tankönyvcsalád harmadik kötete a Közös Európai Referenciakeret B1+-as szintjét fedi le. A címben 

feltüntetett pluszjel arra utal, hogy a tananyag elvégzése után a nyelvtanuló tudása az B1-es szintet némileg meg 

fogja haladni. Változatlanul erőteljes, ugyanakkor fokozatos progresszió várja a könyv felhasználóit. 

Témaválasztásunkban az európai nyelvvizsgákhoz igazodtunk, a témák bemutatásának és feldolgozásának 

módjában pedig a felnőtt és egyetemista nyelvtanulók intellektuális elvárásait tartottuk szem előtt. 

A tananyag elvégzéséhez mintegy 150 óra szükséges.

A tankönyvcsalád módszertanilag jól átgondolt, a legújabb nyelvészeti kutatási eredményeken alapuló tananyagot 

nyújt diákoknak és tanároknak. A könyv tartalmát a honlapról ingyen letölthető, internetes anyagok egészítik ki.

A B1+ kötetről

Amint az első és második kötet megírása során, úgy itt is azt tartottuk szem előtt, hogy olyan eszközöket adjunk 

a nyelvtanulók kezébe, amelyek segítségével mihamarabb kompetens nyelvhasználóvá válhatnak. 

Ennek érdekében kiemelt számban szerepelnek a könyvben a természetes nyelvhasználatot előtérbe helyező 

feladatok. Ezekben olyan fontos, gyakran használt nyelvi paneleket fi gyelhet meg és sajátíthat el a tanuló, 

amelyek mind írásban, mind szóban az anyanyelvi beszélőkéhöz hasonló megnyilvánulásokra teszik képessé.

Az előző kötetekkel szemben ez a kötet 12 fejezetből áll, melyek alfejezetei tartalmilag kapcsolódnak egymáshoz. 

Ez a tagolás lehetővé tette, hogy több témát mutassunk be, mint az A1-es és A2-es kötetekben. A sokszínű 

témafelvetés mellett nagyobb hangsúlyt helyeztünk a különböző nyelvi regiszterek bemutatására, hiszen a B1-es 

szinten a tanulónak már ezek stiláris sajátosságaival is többé-kevésbé tisztában kell lennie. Ennélfogva az olvasásra 

és hallgatásra szánt szövegek között nagyobb számban jelennek meg olyanok, melyek a különböző szövegfajták 

jellemzőit mutatják be: találunk példát interjúra, hírre, tudományos-ismeretterjesztő szövegre, blogbejegyzésre, 

szépirodalomra, kötetlen baráti beszélgetésre. A szövegek többsége autentikus forráson (újságcikken, közösségi 

oldalak anyagán, a szerzők által rögzített beszélgetéseken stb.) alapul.

Az A1+ és az A2+ kötetekből ismert spirális szerkezet továbbra is a könyv egyik fontos jellemzője marad, 

ugyanakkor a visszatérő elemeket mindinkább a nyelvi funkciók határozzák meg. Így a felszólító vagy a feltételes 

mód több fejezetben is előkerül, amelyekben újabb és újabb funkcióikkal ismerkedhetnek meg a tanulók.

A MagyarOK B1 – különös tekintettel a nyelvtani munkafüzetre – átismétli, rendezi és bővíti a korábban tanult 

nyelvtani aspektusokat és – lehetőség szerint – a szókincset.

 Meggyőződésünk, hogy az élvezetes és hatékony nyelvtanulás egyik kulcsa, ha a célnyelvet elsajátításának 

minden fázisában úgy használjuk, mint bármely másik nyelvet: új információ megszerzésére és továbbadására, 

valamint a másokkal való értelmes kommunikációra. A fentiekben leírt, tankönyvcsaládunkra jellemző újítások 

tapasztalataink szerint nagy mértékben növelik a célnyelven folytatott kommunikáció sikerét és az autentikus 

nyelvi anyagok feldolgozásának képességét. 

A MagyarOK tankönyvcsalád

 logikus és áttekinthető felépítésével diákok és tanárok számára is megkönnyíti a tájékozódást;

 erőteljes progresszió mellett olyan hasznos szókincset közvetít, amely rövid idő alatt képessé teszi a tanulót 

a minden napokban való eligazodásra és információcserére;

 a szókincset változatos nyelvi input segítségével dolgozza fel, lehetőleg alaposan.
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hivatkozás a nyelvtani munkafüzet 

megfelelő oldalára

összefoglaló feladat, amely 

a fejezet teljes anyagát átismétli 

kiegészítő jellegű, 

hasznos nyelvi 
információ

a törzsanyagban 

járunk

hasznos mondatok

rövid reakciók

 A gyakorlatok követik a multimodalitás elvét, vagyis egyszerre több érzékszervet vonnak be a tanulási folyamatba.

 A fejezetek spirális szerkezetűek, vagyis a szókincs és a nyelvtan folyamatosan ismétlődik és bővül.

 A könyvekhez több órányi hanganyag tartozik, amelynek célja a hallás- és beszédértés, illetve a kiejtés fokozott 

fejlesztése.

 A könyv a nyelvtani jelenségeket szituatívan, kontextusba helyezve mutatja be és gyakoroltatja.

 Amellett, hogy a tananyag a magyar kultúráról és mindennapokról közvetít ismereteket, a beszéd- és írásbeli 

gyakorlatok nagy része a tanulók kultúrájának bemutatását és összevetését is lehetővé teszi.

A fejezetek felépítése megegyezik a korábbi kötetekével:

A Bevezető oldal képek, tematikus címszavak és példamondatok segítségével ad betekintést a fejezet tematikájába.

 A Törzsanyag tartalmazza a témát feldolgozó szövegeket és feladatokat, illetve röviden bemutatja a kapcsolódó 

nyelvtant. A törzsanyag minden készséget egyenlő mértékben fejleszt, és számtalan lehetőséget nyújt mind a szóbeli, 

mind az írásbeli kommunikációra. A törzsanyag a tematikus alfejezetekre tagolódik.

A Nyelvtani összefoglalók és gyakorlatok a törzsanyagban előkerülő nyelvtani jelenségeket mutatják be 

részletesen, mélyítik el és gyakoroltatják. 

Míg az első és második kötet Kiejtés szekciója a magánhangzók és a mássalhangzók kiejtésére összpontosított, 

jelen kötet a bővülő szókapcsolatok kiejtését és intonációját gyakoroltatja. Ezt a részt beépíthetjük a törzsanyagba, 

vagy tárgyalhatjuk a fejezet záróegységeként.

A Hasznos mondatok szekció egy oldalon összegyűjtve, tematikusan rendszerezve mutatja be a fejezetben 

szereplő legfontosabb mondatokat. Ez az oldal az ismétlést és a szókincs rendszerezését hivatott megkönnyíteni.

A Függelékben megtalálható a könyvben előforduló fontos igék listája és a hanganyag transzkripciója.

Vitaminokkal az egészségért 7
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c) Milyen eseményeket jelölnek az évszámok Szent-Györgyi Albert életében? 

b) Olvassa el és hallgassa meg a szöveget! tt! 

Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas orvos és biokémikus 1893-ban született 
Budapesten.

1917-ben szerzett orvosi diplomát. Az első világháború után külföldön 
– többek között Leidenben és Groningenben (Hollandia), Cambridge-ben 
(Anglia) és Rochesterben (USA) – tanult és kutatott.

1931-ben hazatért, és 1931-től 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem 
professzora volt. 1932-ben elsőként izolálta a C-vitamint a szegedi paradi-
csompaprikából. A felfedezésért 1937-ben Nobel-díjat kapott. Ő az egyetlen 
magyar tudós, aki magyarországi tudományos munkájáért kapta ezt az elis-
merést.

A professzor 1947-ben elhagyta az országot, és az Egyesült Államokban, 
Boston mellett telepedett le. A hetvenes évektől rendszeresen hazaláto-
gatott. 

1986-ban, 93 éves korában hunyt el 
a Boston melletti Woods Hole-ban. a hetvenes évek = 1970–1979

Időhatározók (4.)  92. oldal
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1893:  .................................................................................................................................................................

1917:  .................................................................................................................................................................

1931:  .................................................................................................................................................................

1932:  .................................................................................................................................................................

1937:  .................................................................................................................................................................

1947:  .................................................................................................................................................................

1986:  .................................................................................................................................................................

Megszületett  Szent-Györgyi Albert.

4. Idézetek, aforizmák Szent-Györgyi Alberttől

a) Olvassa el az idézeteket! Jelölje meg, amelyik tetszik Önnek!

A könyvek arra valók, hogy megtartsák magukban a tudást, 
mialatt mi a fejünket valami jobbra használjuk. Így hát én 
az ismereteket a könyveknek, könyvtáraknak hagyom, és 
inkább horgászni megyek, néha halra, néha új ismeretekre.

Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy 
hibákat követsz el! Tarts nyitva a 
szemedet, az apró részleteket is vedd 
észre! Legyél mindenben mértéktartó 
– a céljaidat kivéve!

Felfedezni valamit azt jelenti, hogy 
látjuk, amit mindenki lát, és közben 
arra gondolunk, amire addig még senki.

Ha én még egyszer 

75 éves lehetnék! 

(90. születésnapján)

Ez találó/érdekes gondolat. Ez humoros/vicces.  Teljesen egyet tudok érteni. Ez tetszik/jó.

b) Hasonlítsa össze választását a partnerével!  

Miért nem rendeled meg az interneten?Miért 4
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 c) Válaszoljon a kérdésekre!

 d) Készítsen reklámplakátot az appnek! Találjon ki egy szlogent!

1. Melyik országban fejlesztették az alkalmazást?  ....................................................................................................

2. Mi az alkalmazás funkciója?  ..................................................................................................................................

3. Hogyan segítenek egymásnak a felhasználók?  .....................................................................................................

4. Szükség volt-e az alkalmazásra a szakértők szerint?  .............................................................................................

Magyarországon.

 19. Talált tárgyak

 a) Beszélgessen egy vagy több partnerrel!

Tavaly nyáron elvesztett em a/az …-t.
Már lemondtam róla, amikor felhívott  valaki, hogy megtalálta.
Hiába kerestük, nem lett  meg. / Hiába kerestük, nem találtuk meg.

 Vesztett már el valamilyen tárgyat? Ha igen, mit?

 Megtalálta végül? Segített valaki a keresésben?

 Volt már olyan, hogy egy app vagy egy közösségi oldal segített a keresésben?

dééseekkre!

A detektív app
Egy magyar fejlesztésű projekt, a FindLost24 alkal mazás 
segítségével mindenki segíthet keresni elvesztett vagy 
ellopott értékeinket. A FindLost24 célja, hogy felhasználói 
mihamarabb megtalálják eltűnt háziállatukat, autójukat, 
biciklijüket vagy más értékeiket. Ebben a többi felhasználó 
segít, akik szólnak, ha látnak valamit. Az app jelenleg 
18 nyelven érhető el, és a szakértők szerint régi hiányt 
pótol.

 b) Nézze meg egy magyar fejlesztésű app kezdő oldalának fotóját! Milyen alkalmazásról lehet szó? Majd ellenőrizze 

feltételezéseit a szöveggel! 

 21. Összefoglalás: Válasszon ki egy magyar vagy külföldi terméket!

 a) Meséljen és írjon róla! Prospektust is készíthet.

 b) Ha van magyar ismerőse, tegye fel neki is a kérdéseket! Rögzítse a beszélgetést! Leiratot is készíthet. 

Foglalja össze az információkat szóban és írásban!

 Mi a termék neve? Jelent valamit ez a név?

 Milyen termékről van szó? 

 Hogy néz ki? Milyen a színe, a csomagolása, a formája?

 Használta már ezt a terméket? Mik a tapasztalatai?

Igenevek (3.): eltűnt, ellopott, elvesztett  62. oldal

Együtt megtaláljuk

Elveszett emberek Ellopott járművek

Elveszett tárgyak
Elveszett háziállatok

Hatékony megoldás világszerte: azonnal, egy gombnyomással értesíthetsz

100 km körzetben mindenkit!

eszett háziálla
Elveszett tárgy

a feladathoz 

a hon lapról elérhető 

hanganyag tartozik
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ztett  62. oldal
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A tananyag szerves részét képezi a www.magyar-ok.hu internetes oldal. Itt találja

 a könyvhöz tartozó hangfelvételt,

 a könyvhöz tartozó megoldókulcsot

 a kötethez tartozó szójegyzékeket és hasznos mondatokat

 az egyes fejezetekben tanultak listáját

 a könyv feldolgozásához módszertani javaslatokat tartalmazó tanári kézikönyvet

 órán használható munkalapokat

 óraterveket

 és az ismétlő teszteket  

Sikeres és örömteli magyartanulást kívánunk!

Szita Szilvia és Pelcz Katalin
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