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3. lecke 

Számok/NumbersSzámok/NumbersSzámok/NumbersSzámok/Numbers    

    

1: egy    11: tizenegy 

2: kettő   12: tizenkettő 

3: három   13: tizenhárom 

4: négy   14: tizennégy 

5: öt    15: tizenöt 

6: hat    16: tizenhat 

7: hét    17: tizenhét  

8: nyolc   18: tizennyolc 

9: kilenc   19: tizenkilenc 

10: tíz            

 

20: húsz   21: huszonegy    

30: harminc   31: harmincegy   

40: negyven   41: negyvenegy 

50: ötven   51: ötvenegy 

60: hatvan   61: hatvanegy 

70: hetven   71: hetvenegy 

80: nyolcvan   81: nyolcvanegy 

90: kilencven   91: kilencvenegy 

100: száz   1000: ezer  
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Mi a telefonszámod? – What is your telephone number? 

Mi a számod? – What is your number? 

Elkérhetem a számodat? – May I ask/have your number? 

Megadom a számomat. – I give you my number. 

A számom … – My number is … 

 

Hét/WeekHét/WeekHét/WeekHét/Week    

hétfő – Monday    hétfőn – on Monday 

kedd – Tuesday    kedden – on Tuesday 

szerda – Wednesday   szerdán – on Wednesday 

csütörtök – Thursday  csütörtökön – on Thursday  

péntek – Friday   pénteken – on Friday 

szombat – Saturday    szombaton – on Saturday 

vasárnap – Sunday   vasárnap – on Sunday 

 

Ráérsz? Ráérsz? Ráérsz? Ráérsz? ––––    Are you free?Are you free?Are you free?Are you free?        

Ráérek. – I am free.   Igen, ráérek. – Yes, I am free. 

Sajnos nem érek rá. – Unfortunately I’m not free/I don’t have free time. 

Ma ráérek. – I am free today. 

Holnap ráérek. – I am free tomorrow. 

Csütörtökön ráérek. – I am free on Thursday. 

A csütörtök jó nekem. – Thursday is good for me. 

A csütörtök jó nekem is./A csütörtök nekem is jó. – Thursday is good for me, too. 
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Hány óra?/ Mennyi az idő? Hány óra?/ Mennyi az idő? Hány óra?/ Mennyi az idő? Hány óra?/ Mennyi az idő? ––––    What time is it now?What time is it now?What time is it now?What time is it now?    

Négy óra van. – It’s 4 o’clock. (4:00) 

Négy óra öt van. - It’s 4 past 5. (4:05) 

Négy óra húsz van. It’s 4 past 20. (4:20) 

Negyed öt van. – It’s a quater past 4. (4:15) 

Fél öt van. – It’s half past 4. (4:30) 

Háromnegyed öt van. – It’s a quater to 5. (4:45) 

 

Mikor? Mikor? Mikor? Mikor? ––––    When? (the ’kor’ suffix)When? (the ’kor’ suffix)When? (the ’kor’ suffix)When? (the ’kor’ suffix)    

Mikor találkozunk? – When will we meet? 

Mikor jössz? – When do you come? 

Nyolc órakor. – At 8 o’clock. 

Nyolckor. – At 8. 

Fél nyolckor. – At half past 7. 

Negyed hatkor. – At half past 5. 

Hat óra húszkor. – At 6:20. 

Három óra negyvenkor. – At 3:40. 
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3. lecke 

Vocabulary 

 

Country/OrszágCountry/OrszágCountry/OrszágCountry/Ország                Nemzetiség/NationalityNemzetiség/NationalityNemzetiség/NationalityNemzetiség/Nationality    

 

Afrika – Africa     afrikai – African 

Amerika – America     amerikai – American 

Ausztrália – Australia    ausztrál - Australian  

Ázsia – Asia      ázsiai – Asian 

Európa – Europe     európai – Europian 

 

Anglia – England     angol – English 

Ausztria – Austria     osztrák - Austrian 

Azerbajdzsán – Azerbaijani    azeri, azerbajdzsáni - Azerbaijani 

Egyiptom – Egypt     egyiptomi – Egyptian 

Eritrea –Eritrea     eritreai – Eritrean 

Finnország – Finnland    finn - Finnish 

Franciaország – France    francia – French 

Görögország – Greece    görög – Greek 

Guinea – Guinea     guineai – Guinean 

Hollandia – Netherlands     holland – Dutch  

India – India      indiai – Indian 

Irak – Iraq      iraki – Iraqi 

Irán – Iran      iráni - Iranian 
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Kamerun – Cameroon    kameruni - Cameroonian 

Kanada – Canada     kanadai – Canadian 

Kína – China      kínai - Chinese 

Líbia – Libya      líbiai - Libyan 

Magyarország – Hungary     magyar – Hungarian 

Németország – Germany    német – German 

Olaszország – Italy      olasz – Italian 

Oroszország – Russia    orosz – Russian 

Pakisztán – Pakistan    pakisztáni – Pakistani 

Románia – Romania     román – Romanian 

Spanyolország – Spain    spanyol – Spanish 

Svédország – Sweden    svéd - Swedish 

Svájc – Switzerland     svájci - Swiss 

Szíria – Syria      szír – Syrian 

Szlovákia – Slovakia     szlovák - Slovak 

Szudán – Sudan     szudáni - Sudanese 

Togó – Togo       togói - Togolese 

Törökország – Turkey    török – Turkish 

Ukrajna – Ukraine     ukrán – Ukranian 
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mikor  - when    hol – where 

hány – how many   mennyi – how much 

telefonszám – phone number  elkér (elkérni) – to ask, ask for 

ad (adni) – to give   megad (megadni) – give (details, phone number, debit) 

találkozik (találkozni) – to meet  ráér (ráérni) – to be free, to have time 

jön (jönni )– to come    megy (menni  )– to go  

siet (sietni) – to hurry   késik (késni) – to be  late 

idő – time    óra – hour 

perc – minute    másodperc – second 

fél – half    egész - whole 

negyed – a quater past   háromnegyed – a quater to 

nap – day    ma – today 

tegnap – yesterday   holnap – tomorrow 

hét – week    hónap – month 

év – year    évszak –season 

tavasz – spring    nyár – summer 

ősz – autumn    tél – winter 

is – too     but – de 

egyébként – anyway   program – programme 

gond – trouble, worry   vigyáz (vigyázni) – to take care, to be careful 

ország – country   város – city 

nemzetiség - nationality    
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3. lecke 

    
ExercisesExercisesExercisesExercises    
Pronunciation practise Pronunciation practise Pronunciation practise Pronunciation practise     
    
 

eeee----eeee                éééé----éééé                eeee----éééé                a/áa/áa/áa/á----e/ée/ée/ée/é    
 
telek                  tévé                   kérek                      Amerika 
kerek  kérés   kerék              nem baj 
terek       égés                           tehén            szerdán 
Mecsek           védés            édes     délután 
lecke   bélés    tessék                              
zene   vérét                  mérges 
lehet    kérdés    félédes                         
fekete   éjfél        ebédel                              
egyenesen    tévézés      étterem 
 
gggg----gggg                                                                            gygygygy----gygygygy                                                    gggg----gygygygy    
  
gomba            gyakori                   gyalog 
dolog               gyere                      agyag 
galamb           gyagya                   gagyi 
gége                 gyermek                 egyenleg  
gágog              fagylalt                     gyorsaság 
megég             magyar vagyok       gyöngyvirág                    
 
 
 
A magyar fagylaltosnak nagy a vagyona. 
Gyertek, gyerekek, kértek édes ebédet? 
Elemér szerdán palacsintát ebédel.                                                      
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2. Please read and translate the dialog!2. Please read and translate the dialog!2. Please read and translate the dialog!2. Please read and translate the dialog!    
 

- Szia! 

- Hello! 

- Hogy vagy? Mizujs? 

- Semmi különös. Jól vagyok, köszi. És te? Mi újság? 

- Egy kicsit fáradt vagyok, de egyébként minden rendben. 

- Ráérsz holnap este? 

- Nem, sajnos nem érek rá. Programom van. 

- Sajnálom. 

- Én is. De pénteken ráérek. 

- Szuper! A péntek jó nekem is. 

- Nagyszerű, akkor pénteken találkozunk. Most megyek, sietek.  

- Rendben, semmi gond. Szép napot! 

- Köszi, neked is! Vigyázz magadra! 
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3. Please complete the dialog!3. Please complete the dialog!3. Please complete the dialog!3. Please complete the dialog!    

 

- Szia! 

- ……………………………. 

- Hogy vagy? 

- ………………….……, köszi. És te? Mi újság? 

- ……………………………………………………….………… 

- Ráérsz holnap este? 

- Nem, sajnos ……………………………………...................  

- Sajnálom! 

- Én is! De csütörtökön ráérek. 

- Szuper! A csütörtök …………………….……………………………………… 

- Nagyon jó, akkor csütörtökön találkozunk! Szép estét! 

- Köszi, neked is! 

 

 


