
Hangrend 
Megoldások 

A, Á, O, Ó, U, Ú 

 
6.feladat: 

1) Jó napot kívánok! 
2) Jó étvágyat kívánok! 
3) Jó utat! 
4) Jó szórakozást! 
5) Boldog karácsonyt! 
6) Hogy vagy? 
7) Jól vagyok. 
8) Hol laksz? 
9) A Rákóczi utcában lakom. 
10) Mi a telefonszámod? 
11) Nulla-nulla-harminchat-harminc-hatszázhatvannyolc-húsz-nyolcvan 
12) Ádám alacsony. 
13) Márta magas. 
14) Borbála karcsú. 
15) János barátságos. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A1+ nyelvkönyv 35. o./32c feladat 
szövegének változata: 

- Ádám, te Magyarországon élsz? 
- Nem, Horvátországban. Az egész családom - az édesapám, az édesanyám és a bátyám is - 

ott él. 
- Miért? 
- Mert az édesapám horvát. 
- És az édesanyád? 
- Ő magyar. 
- Melyik városban éltek? 
- Zágrábban. Az édesapám zágrábi. 
- És mi a foglalkozásod? 
- Szakács vagyok. Az édesanyám és az édesapám is szakács. Mindenki szakács a családban. 
- És melyik az anyanyelved, a magyar vagy a spanyol? 
- Hát… talán a horvát. 
- Milyen nyelven beszéltek otthon? 
- Horvátul és magyarul. Az édesapám nagyon jól tud magyarul, de otthon általában 

horvátul beszél. Az édesanyám otthon mindig magyarul beszél. 
- A bátyád is tud magyarul? 
- Igen, ő is elég jól beszél. 
- Hány éves a bátyád? 
- Huszonhat. 

 
8.feladat: 
Ez itt a ház, ez itt a tó,  

ez itt az út, felénk futó,  



ez itt akác, ez itt levél,  

ez itt a nap, ez itt a dél.  

Ez borjú itt, lógó fülű,  

hasát veri a nyári fű,  

ez itt virág, ezer, ezer,  

ez a sötét gyalogszeder,  

ez itt a szél, a repülés,  

az álmodás, az ébredés,  

ez itt gyümölcs, ez itt 

madár,  

ez itt az ég,  

ez itt a nyár. 

Majd télen ezt előveszem,  

ha hull a hó, nézegetem. 

Nézegetem, ha hull a hó:  

ez volt a ház, ez volt a tó.  

E, É, I, Í 

 
6.feladat: 

1) Remekül vagyok. 
2) Egy kicsit éhes vagyok. 
3) Tudsz segíteni? 
4) Természetesen segítek. 
5) Tetszik az új munkahelyed? 
6) Igen, tetszik 
7) Nem tetszik ez a szék, mert kényelmetlen. 
8) Ez az enyém. 
9) Ez a tiéd. 
10) A nővérem türelmes ember. 
11) A testvére ellenszenves. 
12) Ildikó mindig jókedvű. 
13) Milyen az egyetem? 
14) Az egyetem nagyon érdekes. 
15) Később még telefonálok. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A1+ nyelvkönyv 51. o./23b feladat 
szövegének változata. 

Tünde: Hogy van? 
Levente: Köszönöm, elég jól. És Ön? 
Tünde: Köszönöm, Én is. És tetszik az új munkahely? 
Levente: Igen. 
Tünde: Örülök. Itt mindig nagyon kellemes a hangulat. A főnök jókedvű, és van egy-két külföldi 
kolléga is. Az az idős, magas férfi például német. 
Levente: Tényleg? 
Tünde: Igen. Hans német, de elég jól beszél magyarul. Már tíz éve él Magyarországon. 
Levente: Ez érdekes, mert én most németül tanulok. 
Tünde: Akkor tud gyakorolni! Hans nagyon kedves, biztosan szívesen segít. 
Levente: Ki az az alacsony, szemüveges nő? 
Tünde: Kiss Eszter, a projektkoordinátor. 



Levente: Mindig ilyen vidám? 
Tünde: Általában igen. Ez nagyon jó, mert sok a stressz. Eszter nagyon türelmes. Ideális 
koordinátor… Ott van a barátnőm, Lilla. 
Levente: Az az alacsony, vékony nő? 
Tünde: Igen, ő. Lilla igazi optimista. Mindig jól van, mindig nevet. 

Ö, Ő, Ü, Ű 

 
6.feladat: 

1) Öt óra ötvenöt perc van. 
2) Az előadás ötkor kezdődik. 
3) Csütörtökön gyógyfürdőbe megyünk. 
4) Megyünk együtt moziba? 
5) A barátnőmmel sörözőbe megyünk. 
6) Ödöntől jövök. 
7) Szeretek biciklivel közlekedni. 
8) Általában vonattal közlekedem Gödöllő és Gyöngyös között. 
9) Nagykőrös egy gyönyörű kisváros. 
10) Orfűn szép a környék. 
11) Itt különböző emberek ülnek. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A1+ nyelvkönyv 78. o./39d feladat 
szövegének változata. 
Hélène Boucher vagyok. Francia vagyok, de Kővágószőlősön élek. Kővágószőlős egy kis falu Dél-
Magyarországon. Körülbelül ezerkétszáz ember lakik itt. Nagyon szép és csendes a környék: vannak 
hegyek, például a Jakab-hegy. A faluban vannak templomok, iskola, söröző és posta is. Étterem sajnos 
nincs. A falu fölött a Jakab-hegyen van a Zsongor-kő, egy érdekes szikla gyönyörű kilátással. Ezért 
Kővágószőlősre sok turista jön. De én nem turista vagyok: itt lakom egy szép régi házban. 

S, ZS, SZ, Z 

 
6.feladat: 

1) A magyar ételek fűszeresek és zsírosak. 
2) A zöldségek egészségesek. 
3) Szeretem a füstölt sajtot. 
4) A főétkezés az ebéd. 
5) Egy főzeléket főzök. 
6) Sütök egy kis süteményt. 
7) Egy szendvicset eszem uzsonnára. 
8) Egy zöld zoknit viselek. 
9) Szép a blúzod. 
10) Elegáns ez a szoknya. 
11) Ez a sál túl hosszú. 
12) Szívesen viselek szürke szoknyákat. 
13) Készpénzzel fizetek. 
14) Összesen húszezer-háromszáz forint lesz. 
15) Ötezerből kérek vissza. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A1+ nyelvkönyv 96. o./19b 
feladatának mintájára készült. 



Mit esznek a hollandok? 
Közhely, hogy a hollandok sajtot sajttal esznek. 
Valóban sok holland specialitás készül sajttal, de tipikus hozzávalók a friss zöldségek, a halak és a 
tejtermékek is. 
Ismert holland ételek a habos tej, a hasábburgonya, az édes puding vagy a nyers hering. 
A holland konyha nem használ csípős fűszereket. Inkább szaftot ad az ételekhez. 
A hollandok napközben általában nem sok időt töltenek az asztalnál. A főétkezés a meleg vacsora a 
családdal. Ilyenkor is egyszerű ételeket esznek. 
A holland ételek általában egyszerűek, finomak és egészségesek. 

C, DZ, CS, DZS 

 
6.feladat: 

1) Ötcsillagos szállodában alszom. 
2) Ez egy családbarát szálloda. 
3) Dzsippel utaztunk a sivatagban. 
4) Tizennyolc órától az edzőteremben tornázom. 
5) Csodálatos volt a koncert! 
6) Kilenc órakor találkozunk a cukrászdában. 
7) Nyolc citromot kérek szépen. 
8) Egy forró csokoládét kérek. 
9) Három csomag tésztát vásárolunk. 
10) A családom elég kicsi. 
11) Gyerekkoromban volt macskám. 
12) Ez a cica nagyon aranyos. 
13) Az email-címem anna-kukac-magyarok-pont-com. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A1+ nyelvkönyv 120 o./14b feladat 
szövegének változata. 
Anna: Van egy hegedűm. Általában a barátnőmmel gyakorolunk. Klasszikus zenét játszunk, és néha 
koncertezünk is. 
Róbert: Nagyon szeretek sportolni. Ha van egy kis szabadidőm, focizom a barátaimmal. Van egy 
sportpályánk az iskolában, ott játszunk. A barátom, Marci nagyon jól focizik. 
Enikő: Ha van egy kis időm, természetesen utazom. Van egy saját autóm, sok helyre el tudok menni 
vele, például a Balatonhoz vagy a fővárosba. 

H 

 
6.feladat: 

1) Mit csinálsz a hétvégén? 
2) Szeretsz zenét hallgatni? 
3) Honnan jössz most? 
4) Hova mész délután? 
5) Hogy vagy? 
6) Mi a helyzet? 
7) Magyarországon nincsenek magas hegyek. 
8) Sopronban nincsenek magas lakóházak. 
9) Budapesten vannak elegáns hotelek. 
10) Ez itt a hálószoba. 
11) A hotelszobában van hűtőszekrény is. 



12) A szoba ára húszezer forint egy éjszakára. 
13) A hotel címe Nárcisz utca hetvenhét. 
14) Azt hiszem, Péter nagyon kedves ember. 
15) A húgom húsz éves. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A1+ tankönyv 128/26b feladatának 
mintájára készült. 
Ő Halmai Helga, a barátnőm. Huszonhárom éves, egyetemista. Humán menedzsernek tanul a pécsi 
egyetemen. 
Nagyon szeretek Helgával lenni, mert barátságos, jókedvű és intelligens. Jókat lehet vele beszélgetni. 
Helga nem szeret unatkozni, mindig csinál valamit. Sok szabadideje van, mert nincs sok órája az 
egyetemen. Minden héten négyszer sportol. Jól tud teniszezni, és nagyon szeret focizni. Sakkozni 
sajnos nem tud. 
Minden évben egyszer Horvátországba utazunk. Mind a ketten szeretünk kirándulni és sétálni a 
tengerparton. Jövőre egy szigetre szeretnénk menni. 
Hatvanban egy szép kertes házat bérelünk. Helga főz, én pedig takarítok. Helga szerint jó dolog főzni, 
mert közben jól lehet gondolkodni. 

GY, TY, NY, LY 

 
6.feladat: 

1) Gyönyörű helyeken nyaraltunk. 
2) György a hegyekben kirándult. 
3) Nyaralni jó! 
4) Idén Spanyolországba megyünk nyaralni. 
5) Lengyelországban gyalogtúráztunk. 
6) Jártál már Egyiptomban? 
7) A kutyámmal együtt megyek kirándulni. 
8) Vigyázni kell az igazolványokra külföldön. 
9) A gyerekek Győrbe utaztak a nagymamához. 
10) A Balatonnál sok nyaralóhely van. 
11) Ezen a nyáron a pöttyös fürdőruha a divat. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOK A1+ nyelvkönyv 135. o./38a 
feladatának mintájára készült. 
Mi szívesen nyaralunk például Ausztriában, Olaszországban és Romániában. 
Miért Ausztria? 
Gyönyörűek a magas hegyek, és jól lehet kirándulni gyerekekkel is. Lehet biciklizni is, és a tavakban 
lehet fürdeni. Mindig sok érdekes kulturális program van. 
Miért Olaszország? 
Nagyon szép tengerpartja van. Érdekesek a városok és a múzeumok. A múzeumokban gyönyörű 
szobrok és festmények vannak. Nyáron mindig sok fesztivál van. Az olasz konyha pedig nagyon jó. 
Miért Románia? 
Sok magyar kulturális látnivaló van. Erdélyben lehet találkozni a magyar tradícióval: a tánccal, a 
zenével és a tradicionális termékekkel. Gyönyörű a táj: a hegyek, az erdők és a mezők. 
  



L, N, R 

6.feladat: 
1) Lakótársakkal lakom. 
2) Emeletes házban lakom. 
3) Minden pénzemet a rezsire költöm. 
4) Elégedett vagyok a lakásommal. 
5) Lakáshitelt veszek fel. 
6) A lakásom nagyon jó állapotban van. 
7) A kanapé mellé szeretnék egy magasabb állólámpát. 
8) Jók a vásárlási lehetőségek. 
9) Jó a közlekedés és az infrastruktúra. 
10) Jó a közbiztonság. 
11) Nem szeretnék elköltözni. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOk A2+ nyelvkönyv 43. o./11b 
feladatának mintájára készült. 
Veszünk vagy bérelünk lakást? 
Nyugat-Európában az emberek általában nem vesznek, hanem bérelnek lakást. A bérelt lakás 
biztosítja a mobilitást: bármikor elköltözhetünk, ha új helyen kapunk munkát. Nyugat-Európában 
bérelni olcsóbb, mint lakást venni. Egy lakás ára nagyon magas. 
Általában csak az idősebb házaspárok vásárolnak saját lakást, a fiatal házasok bérelt lakásban élnek. 
Sok egyetemista lakik együtt albérletben. Többen összeköltöznek, és közösen fizetik a kiadásokat. 

T, D 

3.2.feladat 

A pécsváradi monostort Szent István király alapította kilencszázkilencvennyolcban.  A pécsváradi  

                                                                                                                                                          
monostor a második Szent Benedek rendi monostor volt Magyarországon Pannonhalma után.   

                                                                                                                                         
A középkorban a monostorban élénk élet folyt:  a szerzetesek miséztek,  gyógyítottak,   

                                                                                             
bort készítettek,  kereskedtek és adminisztráltak.  Sajnos a török korban a monostort lerombolták.   

                                                                                                                                     
Viszont ma is látható egy tizedik századi kápolna egy értékes freskóval a monostor múzeumában. 

                                                                                                                    
 
7.feladat: 

1) A gyerekeimmel játszottam. 
2) Kirándulni voltam, és eltévedtem az erdőben. 
3) Az egész hétvégét a családommal töltöttem. 
4) Egész hétvégén sütöttem-főztem, mert vendégeink voltak. 
5) Azt kérdeztem Barbarától, hogy mosogatott-e tegnap. 
6) Ivett mindent megevett és megivott. 
7) Aztán lefeküdt, és tovább aludt. 
8) A templomot többször átépítették. 
9) Az apátságot I. András király alapította. 
10) A festményeket híres festők készítették. 

 
8.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ nyelvkönyv 93. o./8c 
feladatának mintájára készült. 



Rollerrel az erdőben 
Rendőr találta meg azt a 18 éves fiút, aki spontán indult el a Kékestetőre rollerrel, de eltévedt. 
Először okostelefonnal próbált tájékozódni, de nem találta meg a helyes utat. Este nyolckor telefonált 
a rendőrségre, és kért segítséget. 
Szerencsére a helyi rendőrnő jól ismerte a hegyet, és a fiút a sötét erdőben is megtalálta. 
A fiatal fiú utcai ruhában indult el egy meredek és nehéz turistaúton, ráadásul egy rollert is vitt 
magával. Így rollerezett és gyalogolt hét óra alatt tizenegy kilométert. 

V, F, P, B 

3.2.feladat: 

A Pécsi Tudományegyetem története ezerháromszázhatvanhétben kezdődött,  amikor Nagy Lajos  

                                                                                                                                                           
király Pécsen egyetemet alapított.  A tizenötödik századtól azonban már nem volt egyetemi képzés  

                                                                                                                                                          
a városban.  Az egyetemi oktatás akkor indult újra,  amikor a pozsonyi egyetem  

                                                                                                       
ezerkilenszázhuszonháromban Pécsre költözött.  A Pécsi Tudományegyetem  

                                                                                                
ezerkilencszáznyolcvankettőben integrálta a Tanárképző Főiskolát.  A neve ekkor Janus Pannonius  

                                                                                                                                                                
Tudományegyetem volt.  Ma a Pécsi Tudományegyetemen tíz karon lehet tanulni.   

                                                                                                                
Jelenleg a pécsi egyetem az egyik legnagyobb egyetem Magyarországon. 

                                                                               
 
6.feladat: 

1) Mi a hobbid? 

2) Nincs kedved moziba menni? 

3) Szabadidőmben inkább olvasok. 

4) Szeretném kipróbálni a golfot. 

5) Még felhívlak, és pontosítunk. 

6) Ha szép az idő, sokat vagyok a szabadban. 

7) A film főszereplője egy fiatal lány. 

8) A történet jól végződik. 

9) Szeretem a romantikus vígjátékokat. 

10) A múzeumban híres festmények láthatók. 

11) A következő nyáron a pápa Esztergomba látogat. 

 
7.feladat: A diktált szöveg a Szita Szilvia-Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ nyelvkönyv 121. o./13b 
feladatának mintájára készült. 
Másodéves bölcsészhallgató vagyok. Ha vizsgára tanulok, egész nap és egész éjjel csak olvasok. 

Rengeteg könyvet kell elolvasnom minden vizsgára. Szerencsére nem kell kívülről megtanulnom a 

könyveket, de tudnom kell, miről szólnak. Néha egyáltalán nem alszom vizsga előtt, ezért rengeteg 

kávét iszom. A kávé a világ legjobb találmánya! Nem az a nehéz, hogy fekszem és olvasom, hanem 

emlékezni reggel is arra, hogy mit olvastam. 

 


