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Beszélgetés: Te sikeres vagy? 

1. Szerinted te egy sikeres ember vagy? Te sikeres vagy: 

- a munkádban 

- a tanulásban 

- a magánéletedben 

- a barátaid között 

- a munkatársaid / kollégáid között 

- a környezetedben 

- a közösségedben?  

2. Számodra mit jelent a siker: 

- boldogságot / boldog életet; azt, hogy boldog vagy  

- elégedettséget; azt, hogy elégedett vagy 

- szeretetet; azt, hogy az emberek szeretnek téged 

- megbecsülést; azt, hogy az emberek megbecsülnek és tisztelnek téged 

- békés családi életet; azt, hogy neked van egy szerető családod 

- pénzt 

- hatalmat 

- befolyást 

- hírnevet  

- eredményeket a munkádban 

- más: __________________?  

3. Te mire vagy a legbüszkébb az életedben?  

4. Te hogyan éled meg a kudarcot, azt, ha valami nem sikerül: 

- feladod azt, ami nem sikerült 

- újrakezded azt, ami nem sikerült; megint megpróbálod azt, ami nem sikerült 

- nehezen viseled a kudarcot 

- teljes letargiába esel 

- szégyelled magad  

- mérges leszel magadra vagy másokra 

- más: _________________? 

5. Szerinted mit jelent ez a mondás: “A kudarc a siker anyja.”? 



 

Olvasmány: Siker és kudarc 

 

Megkérdeztünk két embert, hogy ők hogyan látják magukat. 

 

Mariann: “Én azt gondolom, hogy én egy sikeres ember vagyok. Igen, elégedett vagyok az 

életemmel. Nekem van egy rendes és megértő férjem. Gyuri szeret engem és én is szeretem őt. 

Mi jól megértjük egymást. Mi ritkán veszekszünk. A munkámban is elég sikeres vagyok. 

Házakat, lakásokat adok el. Egy ingatlanközvetítő irodában dolgozom. Nekem van sok munkám. 

Én mindig elfoglalt vagyok a munkámmal. Sajnos gyermekem nincs, de nem lehet mindent úgy 

tervezni, ahogy az ember akarja. Az élet nem tökéletes.”  

 

Gergő: “Hát, nekem mostanában semmi nem sikerül. Nem vagyok szerencsés. Egyik kudarc után 

jön a másik kudarc. Most éppen nincs munkám. Munkanélküli segélyen élek. Visszaköltöztem az 

anyámhoz, mert a feleségem kirúgott. Nem tudom, miért. Ilyenek a nők! Igen, bevallom, 

kezdtem inni és sok hitelkártya adósságot csináltam. Sok pénzt kölcsönkértem a barátaimtól és 

most tartozok nekik. Sajnos nincs pénzem visszafizetni az adósságot, mert nincs munkám. A 

barátok meg állandóan telefonálnak és nyaggatnak a pénz miatt. Hát ez egy ördögi kör.” 

 

Kérdések 

1. Miért gondolja Mariann azt, hogy ő sikeres? Adj három okot! 

2. Miért érzi úgy Gergő, hogy ő nem szerencsés? Adj három okot! Te sajnálod őt? 

 

Szókincs: Kifejezések 

1.         sikert arat  

A beszámolóm nagyon tetszett mindenkinek az osztályban. Úgy érzem, hogy a 

beszámolóm nagy sikert aratott.   

2.         sikert elér  

Gabi, nagy sikert értél el a projekt munkáddal. Gratulálok a sikeredhez! 

3.        kudarcot vall 

A vizsgám nem jól sikerült. Úgy érzem, hogy kudarcot vallottam.  

4.        kudarcba fullad  

Az üzleti vállalkozásom először jól ment, de utána nehéz idők jöttek és kudarcba fulladt.  



 

Nyelvtan: Névmások – Vonzatos igék és melléknevek 

I. Névmások 

 Kihez?  Kire? Kivel? Kiben? Kitől? Kin? Kinek? 

(én) hozzám  rám velem bennem tőlem rajtam nekem 

(te) hozzád rád veled benned tőled rajtad neked 

(ő) hozzá rá vele benne tőle rajta neki 

(mi) hozzánk ránk velünk bennünk tőlünk rajtunk nekünk 

(ti) hozzátok rátok veletek bennetek tőletek rajtatok nektek 

(ők) hozzájuk rájuk velük bennük tőlük rajtuk nekik 

 

II. Vonzatos igék és melléknevek 

1. gratulál valakinek valamihez  

2. büszke valakire, valamire 

3. elégedett valakivel, valamivel  

4. csalódik valakiben, valamiben  

5. mérges valakire, valamire 

6. kölcsönkér valakitől valamit 

7. ragaszkodik valakihez, valamihez 

8. nevet valakin, valamin 

9. örül valakinek, valaminek 

 

Gyakorlás: Te rajtam nevetsz? 

A. Használd a névmás helyes alakját a mondatban! 

1. Én nagyon csalódtam (te) _________________, mert elfelejtetted a születésnapomat. 

2. Mi nem (ti) _________________ nevetünk, hanem a filmen. 

3. De jó, hogy itt vagy! Én nagyon örülök (te) __________________. 

4. Pisti nagyon szeret engem. Ő ragaszkodik (én) _______________. 

5. A gyerekek ma nagyon rosszak. Én mérges vagyok (ők) _______________. 

6. Zsolt tavaly kölcsönkért (mi) ________________ egy bőröndöt és még nem hozta vissza. 

7. A fiaim jól tanulnak az iskolában. Én büszke vagyok (ők) __________________. 

8. Albert, neked szép menyasszonyod van. Gratulálok (ő) ______________. 

9. Lili szereti a főnökét, mert igazságos. Ő nagyon elégedett (ő) __________________.  



B. Használd a helyes szóalakot! 

     1. Nem volt nálam elég pénz, ezért kölcsönkértem a barátom______ húsz dollárt. 

     2. Nagyon csalódtam Péter______, mert nem segített a házi feladatban. 

     3. Gratulálok neked a sikeres beszámolód______. 

     4. Rita sokat dolgozik éjszaka a kórházban, de ragaszkodik a munkája______, mert jól keres.  

     5. Én örülök a szép ajándék_____. 

     6. Miért vagy mérges a fiad____? 

     7. László, te elégedett vagy a munkád_____? 

     8. Mi sokat nevetünk a jó viccek_____. 

     9. Sanyi, te melyik sikered_____ vagy a legbüszkébb?  


