
Magyar Lecke: Az alma, a ház …                                                                   Kezdő online 2 

Gyakorlás / Practice    (matching letters to sounds, recognizing words and pronouncing  

                                        them) 

 

              Szavak és kifejezések / Words and expressions 

piros alma (red apple) 

magyar zászló (Hungarian flag) 

magyar étterem (Hungarian restaurant) 

nagy ház (big house) 

új táska (new bag) 

kék autó (blue car) 

lila szőlő (purple grape(s)) 

jó könyv (good book) 

édes eper (sweet strawberry) 

kilenc diák (nine students) 

sárga körte (yellow pear) 

zöld banán (green banana) 

fekete szék (black chair) 

fehér ajtó (white door) 

barna asztal (brown table)  

három barna asztal (three brown tables) 

üres szoba (empty room) 

finom ebéd (delicious lunch) 

magyar templom (Hungarian church) 

magyar iskola (Hungarian school) 

szép város (nice city) 

kis ország (small country)  

sok szó (many words) 

sok magyar szó (many Hungarian words) 

sok szép magyar szó (many nice Hungarian words) 

szép magyar nyelv (nice Hungarian language) 

              

 



                 Betűzés / Spelling 

1. olló      ol-ló                           (scissors) 

állat     ál-lat                           (animal) 

itt                                            (here) 

ott                                           (there) 

orr                                           (nose) 

 

2. asszony      asz+szony              (woman / married woman) 

rossz          rosz+sz = rossz      (bad) 

könnyű      köny+nyű                (easy, light) 

dinnye       diny+nye                 (melon) 

 

Nyelvtan / Grammar  

1. A névelők / The articles  

a ház            (the house)                  ---                egy ház (a house) 

az alma        (the apple)                   ---                egy alma (an apple) 

az új ház      (the new house)           ---                egy új ház (a new house) 

a piros alma (the red apple)             ---                egy piros alma (a red apple) 

 

2. Mi van ez? / What is this? 

Mi ez?    Ez van alma. / Ez egy alma.   (What is this?  This is apple. / This is an      

                                                                                                                    apple.) 

Mi ez?    Ez banán. / Ez egy banán.  

 

3. Milyen van az alma? / What is the apple like? 

Milyen az alma?   Az alma zöld. – Ez az alma zöld.        (This apple is green.) 

Milyen a banán?   A banán sárga. – Ez a banán sárga.     (This banana is yellow.) 

 

Gyakorlás / Practice 

A.             a? az?     Use a or az. The first two are done. 

1. szoba          __a__ szoba              __a___ szép nagy szoba 

2. épület         __az _ épület             __a __  sárga épület 

3. ajtó             _____ ajtó                 ______ fehér ajtó 

4. autó            _____ autó                ______ új autó 

5. ujj               _____ ujj                   ______ öt ujj  



6. virág         _____ virág               ______ lila virág 

7. iskola       _____  iskola             ______  magyar iskola 

8. lány          _____  lány               ______  fiatal lány (young girl) 

9. szótár       _____  szótár             ______  angol szótár 

10. asszony    _____  asszony          ______  három asszony 

11. ebéd         _____  ebéd               ______  finom ebéd 

12. gyerek      _____  gyerek            ______  sok gyerek  

13. ember       _____  ember             ______  öreg ember (old man / old person)  

14. pohár        _____  pohár              ______  üres pohár (empty glass) 

15. asztal        _____  asztal              ______  barna asztal 

16. óra            _____  óra                  ______  magyar óra 

17. nyelv        _____  nyelv              ______  magyar nyelv 

18. anyanyelv _____  anyanyelv      ______  édes anyanyelv 

 

B.                          Mi ez / Ez mi?    Milyen ez a(z)…? / Ez a(z)… milyen? 

1. (alma – finom )     Ez alma.              Ez finom alma. Ez az alma finom.  

                              (This is apple. This is delicious apple. This apple is delicious.) 

2. (könyv – jó)          Ez könyv. Ez jó könyv. Ez a könyv jó.      

                              (This is book. This is good book. This book is good.) 

3. (újság – magyar)   _______________________________________________________ 

4. (szoba – nagy)      _______________________________________________________ 

5. (virág – szép)       _________________________________________________________ 

6. (templom – magyar) ______________________________________________________ 

7. (ceruza – sárga)        ______________________________________________________ 

8. (toll – piros)              ______________________________________________________ 

9. (szótár – angol)         ______________________________________________________ 

10. (autó – új)                 _______________________________________________________ 

11. (szék – üres)             _______________________________________________________ 

12. (film – rossz)            _______________________________________________________ 

13. (lecke – könnyű)      _______________________________________________________ 

14. (szőlő – édes)           _______________________________________________________ 

15. (macska – fekete)     _______________________________________________________ 


