
 

MK-1501/M MUNKAFÜZET 
HIBAJEGYZÉK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK: 

 
 
15. oldal:  
 A b. pontban a 22. cse-kwon szóban a k betű g betűre cserélendő.  
Így helyes:  22. cse-kwon (CSP, kötvény) 
 
 A b. pontban a 31. szónál a zárójelből hiányzik az ÁO rövidítés.  
  Így helyes: 31. szá-hwe-dzsok (CSPT, ÁO, társadalmi)  
 
 
17. oldal:  

 Az 51. 세례명 (keresztnév) szó már egyszer szerepelt. Erre cserélendő:  51. 콧노래 (dúdolás)  

 
 
21. oldal:  
 A HANGANYAG felirat mellett a számozás így helyes:  1 - 6 
 
30. oldal:  
 1. feladat: 

  Az 35. szó már egyszer szerepelt.  Erre cserélendő:  35. 베이색지 

  Az 37. szó már egyszer szerepelt.  Erre cserélendő:  37. 남색 

Az 38. szó már egyszer szerepelt.  Erre cserélendő:  38. 카드 

 
40. oldal:  
 A HANGANYAG felirat mellett a számozás így helyes:  7 - 16 

 
44. oldal:  
 2. feladatban a 4. szó már egyszer szerepelt.  Erre cserélendő:  4. várni   

 

 

47. oldal: 

 A 떼다 (eltávolít) szó alatt van még hely.  Ezzel kiegészítendő: 메다 (vállra vesz) 

 

 

51. oldal: 

Külön írandó: 그 다음에  

   

A szöveg legvégén hiányzik a végéről a zárójel.  Így helyes: 그 다음에 자요 (→   ).  

 

 

52. oldal:  

 9. feladat:  

  Az első sor végére nem kell a tört vonal.   Így:  1. 사십오 / 가요 / 분 / 에/ 시 / 여섯 

 

  A második sorban egybeírandók.     Így: 삼일    és    천구백팔십오년  

 



  

54. oldal:  

 A 2. feladatban mivel nincs zárójel, így értelmetlen a kérdés.  
Így helyes a feladatmeghatározás: 

2. Írja a vonalra a dátumokat az elhangzott párbeszédek alapján!  

 

 

56. oldal: 

 A 2. feladatban a 36. szó már egyszer szerepelt.  Erre cserélendő:  36. szám   

 

 

58. oldal: 

 

 4. feladat: A 사촌 szó törlendő.   Így helyes a sor:   조부모    자녀     부모    형제    부부 

 

 

59. oldal:  

 Táblázat fejléc: A semleges szó törlendő. Így helyes: udvarias 

 

 

60. oldal:  

 A 그들 szó egybeírandó. 

 

 

64. oldal: 

 2. feladat 12. mondat végére felkiáltó jel kell.  

Így helyes: 12. Hol találkozzunk? A moziban találkozzunk! 
 

 
66. oldal:  

A 도와줄게요   szó egybeírandó. Így helyes:   Ⓓ 8. 너무 무거워요. … 제가 도와줄게요.  

 

 

67. oldal: 

 A feladatmeghatározásból hiányzik:, van 

Így helyes a feladatmeghatározás: 

5. Kösse össze a szöveg alapján a családtagokat a helyszínekkel aszerint, hogy ki hol  

dolgozik, van vagy tanul, és keresse meg, hogy ki hány éves!  

 

 

 

 

70. oldal: 

 A 6. feladatban a 날씬하다 szó kétszer szerepel. A második erre cserélendő:  얇다 vékony  

 

  A 7. feladat j pontja így helyes: j.  Jól aludt?  

 

 

82. oldal: 

A 2. feladatban a 38. szó már egyszer szerepelt.  Erre cserélendő:  38. memorizálni 



 

 

87. oldal: 

 A 8. feladatban a 3. mondat elején a 나는 rész törlendő.  

Így helyes:  3. 영화를 보려면 표가 필요해요.  

 

 

96. oldal: 

 Az 1. feladatban a 25. szó különírandó. Így helyes: 25. 안 되다  

 

 

100. oldal:  

 Alulról a 10 mondat már egyszer szerepelt fent. Erre cserélendő: „가지 않겠습니다.” 라고 해요.    

 

 

102. oldal:  

 Az 5. feladat 1. mondata lent szerepel, ezért itt erre cserélendő: 했요  

Így:  1. 가겠(느)냐고 했요.  

 

 Az e. pont egyszer már szerepelt, ezért a kérdi szó kérdezte szóra cserélendő. 

Így: e. Azt kérdezte, hogy menni fog-e.  

  
 

106. oldal: 

 A 2. feladat 4. mondata egyszer feljebb szerepelt. Erre cserélendő: 4. Épp ebédet készít. 

 
 


