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Vannak feladatok, ahol többféle megoldás is lehetséges. Ott csak az egyikre található 

megoldás vagy egy példa, ami alapján a feladat megoldható.  

(Ilyenek például a fordítások, a kérdés – válasz feladatok, fogalmazások.)  
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1. lecke: 
 

 

A megoldások magyaros átírás alapján készültek. 

 

5/a feladat (8. oldal): 

1. jé(u)we   2. joju           3. jáá     4. jé            5. ái      6. jou           

7. (u)we    8. wájo 9. io  10. he(u)wejoheng 

 

5/b feladat (8. oldal): 

1. 아우       2. 이       3. 이유     4. 이의  5. 유예      6. 아예 

7. 여아      8. 어이 9. 예의    10. 야외 

 

6/a feladat (9. oldal): 

1. kudu 2. hjudzsi 3. kocsu 4. áne  5. csode 6. námu  

7. peudá 8. csubu 9. csimá 10. pucsidá 11. jéme 12. onü 

13. pogi 14. jácse 15. omoni 16. pábo 17. ábodzsi 18. poidá 

19. nái 20. ádzsu 21. áigo 22. modu 23. hjugá 24. csinedá 

  

6/b feladat (9. oldal): 

1. nárá 2. ámuri 3. tári  4. kil  5. moré  6. küridá
  
7. joldá 8. áldá 9. modzsárádá  10. korüdá  11. iri 

12. jorokádzsi 
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6/c feladat (9. oldal): 

1. hoszu 2. szehe 3. késidá 4. szudo 5. szészu 6. másidá  

7. sine  8. sigé  9. szokogi 10. né si 11. csuszü / (dzsuszü)  

12. piszo 

 

6/d feladat (10. oldal): 

1. khüdá 2. náthánádá      3. phári 4. uphjo 5. száthuri 6. phodo  

7. phámá 8. pothong 9. thodzsi 10. csokhá 11. thuszu 12. phidá  

13. kics(h)ápjo 14. pegophüdá 15. thádá 16. theudá 17. sikhidá 

18. szopho 19. jonphil 20. khjodá 

 

6/e feladat (10. oldal): 

1. khokkiri 2. ittágá 3. ttárüdá 4. okke 5. ppárüdá 6. kütte  

7. kippüdá 8. málccsánghádá    9. ttáro 10. ákká 11. ádzsossi  

12. jéppüdá    13. ccsádá         14. pisszádá    15. kkumül kkudá  16. kkácsi 

17. sszáudá    18. ppidá      19. nükkidá       20. oppá      21. sszüdá 22. ccsok 

 

6/f feladat (10-11. oldal): 

1. 이제 2. 오후 3. 거리 4. 모자 5. 가게 6. 무게             

7. 도시 8. 수요 9. 아끼다 10. 바꾸다 11. 토끼 12. 주소  

13. 그리도     14. 서다 15. 조끼 16. 이사하다     17. 지내다     18. 흐리다     

19. 소리 20. 모르다  21. 수표 22. 태어나다      23. 서류     24. 우리  

25. 또        26. 피부 27. 바지 28. 지키다 29. 수영 30. 연기  

31. 언어 32. 창문 
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7/a feladat (11. oldal): 

1. áp  2. pop  3. iphák 4. csuptá 5. jop  6. pjotcsip  

7. tedáp 8. phiüp 9. optá 10. háp 11. oop 12. káptá 

 

7/b feladat (11. oldal): 

1. tok  2. mekcsu 3. sikthák 4. tüllyok (*rendhagyó) 5. szoktá  

6. kjoktá 7. kuk  8. táktá 9. szoktá   10. pok 11. joktá 

12. szukcsé 13. pák 14. kkoktá 15. mokkori   16. phokpho    17. khiük  

18. tták 19. csukku 20. ánphák   21. mogjokthánk    22. kükcsáng 

 

7/c feladat (11-12. oldal): 

1. kürüt, kürüszül       2. ttüt, ttüsi      3. ot, oszül  4. kuttá,   kudül 

5. kküt, kküthül      6. pit, picsi   7. nát, nádzsé 8. nothá,  noájo 

9. tát, tácsül     10. máttá, mádzsájo 11. uttá, uszüm 12. csiüt, csiüsi *   

13. mit, mithé   14. kkot, kkocsül  15. ittá, isszojo 16. nát, nácsül 

* rendhagyó 
 

7/d feladat (12. oldal): 

1. páng, ppáng 2. thádá, ttádá 3. pidá, ppidá  4. száng, sszáng 

5. kádá, kkádá 6. khüdá, kküdá 7. csirüdá, ccsirüdá  8. kedá, kkedá 
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7/e feladat (12. oldal): 

1. hánguk 2. námdzsá  3. szonnim  4. kálbi 5. csimde  

6. wolgüp 7. csádongcsá   8. olgul 9. szugongop 10. hákkjo  

11. szubák  12. kibun  13. szülphüdá    14. noldá  15. sigán  

16. szonggüm 17. ppálli 18. hálmoni 

 

7/f feladat (12-13. oldal): 

1. 옥수수 2. 목적 3. 혹시 4. 사무실 5. 창문 6. 친구  

7. 우체국 8. 연필 9. 하늘 10. 학생 11. 숟가락 13. 언제 

14. 비행이 15. 행복 16. 우산 17. 기숙사 18. 고향 19. 사람 

20. 일본 21. 물론 22. 선생님 23. 남동생 24. 공책 25. 닫다  

26. 다드세요  27. 아줌마   28. 다방 29. 극장 30. 요즘 

 

8/a feladat (13. oldal): 

1. noltá, nolbojo  2. máktá, málgádzsidá  3. ilthá, iroporidá  

4. jodol, jodolbiéjo  5. álthá, ári    6. puktá, pulgün  

7. ccsáltá, ccsálbádzsidá     8. szám, szálmül  9. kwencsánthá, kwencsánájo 

10. csinhük, csinhülgül     11. silthá, sirohádá 12. kkwéttulthá, kkwétturojo 

13. kkülthá, kküridá  14. náktá, nálgün  15. kájoptá, kájopszün  

16. támdá, tálmüm  17. csomdzsámthá, csomdzsánün  

18. ántá, ándzsüsipsio 19. onddzsánthá, onddzsánájo  20. ták, tálgül 
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8/b feladat (14. oldal): 

1. 닳다, 닳아요 2. 뚫다, 뚫어요 3. 않다, 않아요 4. 굶다, 굶어요 

5. 늙다, 늙어요 6. 기슭, 기슭이 7. 몫, 몫이  8. 맑다, 맑아요 

 

9/a feladat (14. oldal): 

1. csikwaüiszá  / csigwaüiszá    2. kwébjon      3. inszwe  4. üigjon  

5. hwengdánbodo   6. tehwe 7. wonszungi       8. toszogwán    9. csomwon 

10. csonghwákhán   11. twedá   12. szowon  13. kjowe 14. wánggwán 

15. wéitho  16. pekwhádzsom  17. kwi 18. munüi / muni *  

19. csweszonghádá  20. tongmulwon / tongmuron  *  

21. mjoljugwán / mjonnyugwán *  22. kwencsánthá   

* rendhagyó ejtés 

 

9/b feladat (15. oldal): 

1. 여왕  2. 사귀하다  3. 관심  4. 위원장  5. 의자 

6. 상의하다  7. 생활  8. 바뀌다   9. 대화     10. 유의하다 

11. 쥐   12. 외출  13. 관광   14. 관중  15. 쉽다 

16. 초대권  17. 원인  18. 광고   19. 시원하다 20. 위치 

21. 의사  22. 채권  23. 바퀴   24. 장관  25. 원두막 

26. 좌석  27. 웬일  28. 평화   29. 해외  30. 내의 

31. 사회적  32. 궤도 

 

 



MK-1501/M
Munkafüzet – Megoldókulcs

10

 

10/a feladat (15-16. oldal): 

1. khokhoá 2. phürintho 3. csokhollit 4. hothél 5. khomphüllékszü 6. golphü 

7. dzsoging 8. szendüicsi 9. sokhü 10. thikét 11. thomatho  12. ophérá 

13. khászéthü 14. hembogo         15. nothübuk   16. khothü  17.  khophi      

18. szüphocsü / szüphocü* 19. phoszütho     20. phiáno     21. khothün 

22. khonszothü       23. thominol     24. pidio / bidio     25. pothün        26. inthobju 

27. thisocsü / thisocü* 28. théllébidzson        29. jogá  30. phápszong 

31. thürok 32. homphéidzsi 33. socsü / thisocü*  34. szünobodü  

35. khéikhü    36. türáio / düráio  37. szophá  38. szüwétho   

39. oréndzsi dzsuszü 40. nyujok    41. csedzsü / dzsedzsü  42. ápháthü 

* rendhagyó ejtés   

 

10/b feladat (16. oldal): 

1. 기타 2. 택시 3. 스키 4. 세일 5. 테니스 6. 바나나  

7. 이메일 8. 넥타이 9. 카메라 10. 스키프 11. 테크닉 12.스케이트 

13. 테이블 14. 엑스레이    15. 메뉴판    16. 메시지    17. 파티    18. 렌즈 

19. 크리스마스 20. 뉴스 21. 파인애플  22. 팀  23. 이탈리아 

24. 마사지 25. 라디오 26. 스타킹 27. 브라질 28. 그리스 29. 스트레스 

30. 마드리드  31. 카페 32. 카드게임  33. 핀란드 34. 헝가리 

35. 멜런 36. 웨딩드래스   
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11. feladat (16. oldal): 

1. jénnál 2. heppit 3. hámniszong 4. kongno 5. csángnyon  

6. szongnünsszop 7. nüngnyok    8. puljáng    9. ppophidá  10. kédzsol  

11. hámnidá      12. jolljong 13. hengnyol  14. singmul    15. punigi  

16. szonyul       17. pjot          18. tongnyo      19. pengnyon    20. irol  

21. sszáthá      22. készán 23. unyul   24. csungnyok   25. szégé     

26. kongnyo     27. kungnyok 28. számnidá 29. singnyophum  

30. szérémjong 31. tányon     32. kungne 33. künnádá  34. pinmul 

35. ikhidá 36. jungno 37. imnun 38. küllodzsá  39. táccshidá 

40. szánmul    41. ánnyong 42. szungnyon 43. hengbokhádá   44. pállán 

45. sillun 46. mányon    47. tongnip     48. csilljosil 49. künnedá     

50. másinnün 51. szérémjong 52. simmán     53. szonyo 54. pulljáng 
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2. lecke: 
 

 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (18. oldal): 

1. ember      2. írni      3. Bocsánat!    4.  táska     5. tanulni    6. ajándék      7. könyv    

8. busz    9. ivólé    10. Korea      11. tanterem      12. dolgozni      13. venni      

 14. Köszönöm.     15. kórház     16. jönni      17. USA       18. Spanyolország      

19. Örvendek.    20. tanulni       21. ott      22. enni     23. mérnök      24. orvos         

25. metró      26. Franciaország      27. újságíró      28. Elnézést.        29. itt         

30. autó     31. virág        32. ceruza        33. sör        34. cica        35. tanítani       

36. sok        37. reggel     38. nevek után tett udvarias utótag (pl. úr / hölgy)     

39. cégalkalmazott        40. csinálni     41. Oroszország       42. gyógyszerész 

 

2. feladat (18. oldal): 

              
1. 가다     2. 작다  3. 아나요    4.  선생님      5. 지우개     6. 주다       7. 영국    

8. 가수   9.  맛있다   10. 중국     11. 학생    12. 누구    13. 크다     

14. 읽다       15. 무엇을 / 뭘   16. 웨이터        17. 네    18. 친구   19. 회사        

20. 어디에    21. 있다  22. 어디에서         23. 마시다     24. 개        25. 일하다     

26. 이야기하다     27. 헝가리  28. 점원   29. 안녕하세요?       30. 학교   

31. 어머니       32. 밥       33. 무엇 / 뭐        34. 우유         35. 받다       36. 만나다  

37. 일본        38. 책상         39. 극장       40. 작가     41. 만들다       42. 은행원  
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3. feladat (19. oldal): 

1. h,  2. i,  3. s,  4. p,  5. e,  6. k,  7. z,  8. b,  9. a,  10. m,   11. n,   12. v,  

13. j,   14. f,   15. r,   16. d,    17. c,    18. o,   19. g,  20. u,   21. l,  22. t 

 

4. feladat (19. oldal): 

1. d, 2. a, 3. b, 4 c.   

(안녕하세요? - 안녕하세요?, 안녕히가세요. - 안녕히계세요., 감사합니다. - 천만에요., 

미안합니다. - 괜찮습니다.) 

 

5. feladat (20. oldal): 

1. 무슨          2. 어디에서       3. 어느     4. 누구      

5. 무엇 / 뭐     (무엇이에요 / 뭐예요) 6. 무엇 / 뭐   (무엇이에요 / 뭐예요)     

7. 무엇 / 뭐   (무엇이에요 / 뭐예요) 8. 어디에     9. 무엇을 / 뭘      10. 누구에게      

 

6. feladat (20. oldal): 

1. a,  2. c ,  3. b,  4. c,  5. a,  6. a,  7. b 

 

7. feladat (20. oldal): 

1. d,  2. c,  3. a,  4. b 

 
8. feladat (20. oldal): 

이   

 그것  

저  저기 
 어느 것  
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9. feladat (21. oldal): 

g f i l 

k c j e 

h d a b 

 

 

 10. feladat (21. oldal): 

h f j b 

k i c d 

a e g l 

 

 

NYELVTAN 
 
1. feladat (22. oldal): 

1. f,  2. l,  3. j,  4. g,  5. h,  6. d,  7. a,  8. k,  9. p,  10. c,  11. m,  12. b,  13. n,  14. e,  

15. i,  16. o 

 
2. feladat (22. oldal): 

       
 친구가 

barát 
가방이  
táska 

버스가  
busz 

여름이  
nyár 

학교가 
iskola 

연필이 
ceruza 

 친구는  
barát 

가방은 
táska 

버스는 
busz 

여름은 
nyár 

학교는 
iskola 

연필은 
ceruza 

 친구를 
barátot 

가방을 
táskát 

버스를 
buszt 

여름을 
nyarat 

학교를 
iskolát 

연필을 
ceruzát 

 친구와 
baráttal / 
barát és 

가방과 
táska és 

버스와 
busz és 

여름과 
nyár és 

학교와 
iskola és 

연필과 
ceruza és 

  가방으로 
táskával 

버스로 
busszal 

 학교로 
iskolához 

연필로 
ceruzával 
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3. feladat (23. oldal): 

1. 이에요  2. 이에요  3. 예요     4. 예요 

 
4. feladat (23. oldal): 

갑니다 입니다 읽습니다 큽니다 먹습니다 놓습니다 

 
5. feladat (23 - 24. oldal): 

1. 이 , 은     2. 가 ,  는     3. 을      4. 를       5. 과 / 하고      6. 와 / 하고      7. 으로       

8. 로      9. 의      10. 에     11. 에     12. 에     13. 에게    14. 에게서 / 한테서     

15. 에게서 / 한테서    16. 들    17.들   18. 에     19. 에서    20. 에  /  로     21. 에      

22. 에서     23.  부터 , 까지     24. 부터 , 까지     25. 에서, 까지      26. 에 대해서     

27. 로     28. 로    29. 도    30.  도    31. 은    32. 에는   33. 은    34. 은  

35. 는 ,   -   /  에  ,    과,      에서,     까지,      로 

36. 이,     과,        에서,       부터,         까지,      를  

37. 는,     에,      와,       로,    에    

38.  에, 와,    에도 

 

6. feladat (24. oldal):     → Többféle megoldás lehetséges. 

Például: 

안나예요.  

헝가리 사람이에요. 

아니요, 선생님이에요. 

네, 미국 사람이에요. 
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7. feladat (24. oldal):     → Többféle megoldás lehetséges. 

Például: 

그게 뭐예요? 

무슨 일을 하세요? / 직업이 뭐예요? 

이름이 뭐예요? 

이게 책이에요? 

 

8. feladat (25. oldal): 

1. d,      2. e,      3. f,     4. a,     5. b,     6. c 

 

 

9. feladat (25. oldal): 

1. 친구가 회사에 갑니다.  

2. 어머니에게서 구두를 받습니다.  

3. 학교에서 한국어를 공부합니다.  

4. 저는 선생님과 이야기합니다.  

 

 

10. feladat (25. oldal): 

1. 이      2. 그   3. 저 

 

11. feladat (25. oldal):    →  Ennél a feladatnál személyenként változó a megoldás.  
              Lásd tankönyv olvasmány. (TK. 29. oldal) 

Például: 

저는 킨거라고 합니다. 헝가리 사람입니다. 학생입니다. 대학교에서 한국어를 

공부합니다. 부다페스트에 삽니다. 
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FORDÍTÁS   
 
1. feladat (26. oldal):     → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 
 
1. Az iskolából hazamegy(ek). 2. A cica bemegy a szobába.  

3. Angolul írja a házi feladatot. 4. Az öcsém táskája kicsi.      5. Hétfőn vásárol(ok). 

6. Anyától kutyát kap(ok).  7. Barától könyvet ír(ok).  

8. A kutya a szobában a cicával játszik.    9. A cégtől az uszodáig busszal megy(ek). 

10. A diák tanul. A diák tanul. (és nem más)    

11. Az öcsém anyával a kertben könyvet olvas. 

12. Anya a kertben megöntözi a virágot.   

13. Az orvosok is reggeltől estig a kórházban dolgoznak. 

14. Öcsi házi feladatot csinál. Az öcsi házi feladatot csinál. (és nem más) 

15. A tanár hétfőtől péntekig az iskolában diákokat tanít. 

 

2. feladat (27. oldal):      → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 
 
1. 이것이 무엇입니까?  / 이게 뭐예요?    2. 그것이 가방입니다. / 그게 가방이에요. 

3. 저것이 책입니다.   / 저게 책이에요.    4. 저는 의사입니다.    /  저는 의사예요.     

5. 빵이 맛있습니다.    6. 이것이 고양이입니다. / 이게 고양이예요. 

7. 고양이가 우유를 마십니다.  8. 고양이가 정원에서 우유를 마십니다. 

9. 고양이가 아침에 정원에서 우유를 마십니다.   

10. 나는 선생님과 교실에서 공부합니다. 11. 나는 친구에게 지우게를 줍니다. 

12. 여동생이 방에서 빵을 먹습니다.  13. 저녁에 친구하고 극장에 갑니다. 

14. 선생님한테서 편지가 옵니다.   15. 나는 지하철로 옵니다.  

16. 버스가 옵니다. 버스는 옵니다. 
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HANGANYAG 
 
1. feladat (27. oldal): 

a. 선생님, 친구, 책상, 공부하다, 날씨, 어머니, 수영장, 빵, 남동생, 크다  

b. 이름이 뭐예요?  

c. 이게 가방이에요.  

d. 만나서 반갑습니다.  

e. 어느 나라에서 오셨어요?  

f. 직업이 뭐예요?  

g. 톰 씨로부터 초대를 받습니다.  

 

 

2. feladat (27-28. oldal): 

처음 뵙겠습니다.  

안녕하세요?  

직업이 뭐예요?  

무슨 일 하세요?  

만나서 반갑습니다.  

반갑습니다.  

 

 

3. feladat (28. oldal): 

1. F,  2. D,  3. C,  4. A,  5. B,  6. E 
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4. feladat (28. oldal): 

a. 호주,  선생님 

b. 일본,  웨이터 

c. 프랑스,  학생 

d. 이탈리아,  요리사 

 

 

5. feladat (29. oldal): 

a. 민호, 한국, 간호사, 병원, 서울   

b. 톰, 미국, 선생님, 학교, 뉴욕 

 c. 안나, 헝가리, 회사원, 삼성, 부다페스트     

 d. 페드로, 스페인, 은행원, 은행, 마드리드 

 

 

6. feladat (29. oldal): 

a. 그게: virág,  저게: fa 

b. 그게: kenyér, 저게: radír 

c. 이분: öcsi, 저분: anya 

d. 이분: orvos, 저분: tanár 

 

  



MK-1501/M
Munkafüzet – Megoldókulcs

20

3. lecke: 
 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (30. oldal): 

1. ár       2. másik (dolog)     3. hölgy     4. számítógép      5. sárga      6. bicikli      

7. narancssárga    8.  család    9. zacskó     10. piros    11. hány, mennyi?    12. zokni 

13. zöldség    14. füzet    15. étkezni    16. bácsi     17. kávé    18. konyha    19.  tojás 

20. délelőtt     21. sárgarépa   22. levágni     23. ez az irány     24. fizetni     25. friss 

26. menü    27. kevés, kicsit     28. ebéd       29. papír, lap    30. hazamenni     

31. rózsaszín   32. hal    33. mi    34. rendelni    35.  narancssárga    36. narancs      

37. sárga    38. ebéd     39. és, azután     40. szürke    41. vacsora    42. barna     

43. mind, összesen    44.  erős paprika    45. és, -val /  -vel     46. citrom     

47. kukorica    48. uborka 

 

2. feladat (30. oldal): 

1.  아침 식사하다   2. 은행  3. 있다   4. 맛있다      5. 사과    6. 맥주    7. 파란색    

8. 시장   9. 영화    10. 보여주다   11. 음식    12. 의자     13. 오후    14. 보라색    15. 배   

16. 색(깔)    17. 식당    18. 아줌마   19. 없다    20. 같이     21. 과일    22. 자다     

23. 딸기    24.  바지   25. 보다     26. 그럼    27. 수박     28. 다     29. 그 다음에     

 30. 아주     31. 사무실    32. 저녁 식사하다 / 저녁을 먹다    33. 하얀색 / 흰색     

34. 감자   35. 까만색 / 검정색    36. 귤   37. 파   38. 점심 식사하다 / 점심을 먹다     

39. 마늘   40. 녹색 / 초록색    41. 좀    42. 표     43. 만나다    44. 호박    45. 토마토   

46. 피망    
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3. feladat (31. oldal): 

1. h,  2. c,  3. a,  4. z,  5. d,  6. b,  7. zs,     8. e ,       9. v,  10. g,    11.  p,    

12. i,      13. f,       14. s,   15. t,   16. sz,    17. j,       18. u,    19. n,      20. l,    21. m,  

22. r,       23. o,     24. k 

 

4. feladat (31. oldal): 

1. c,  2. a,   3. d,    4. b 

 

5. feladat (32. oldal): 

1. 몇          2.  얼마나    3.    얼마 4.    무엇으로 5.     무슨 

6. 어때 7.얼마   8. 얼마 9. 뭐 / 뭘   10.   몇 

 
 
NYELVTAN 
 
1. feladat (33. oldal): 

1. k,  2. i,  3. b,  4. a,  5. c,  6. j,  7. e,  8. l,  9. f,  10. g,  11. h,  12. v,  13. o,  14. d,  15. 

m,  16.  s, 17.  z,  18. p,  19.  n,  20. r 

 

2. feladat (33. oldal): 

1.  한     2. 두  3. 세          4. 세       5. 두   6. 네,  네        7. 네        8. 스무 

 

3. feladat (34. oldal): 

1. 여섯          2. 십육 3.  세         4. 오십     5. 다섯  6.  세         7.  육십          

8. 열두 9. 육         10. 이십육  11. 팔    12. 여섯      13. 이십 

14. 한  15. 네   16. 사십오  17. 육십 18. 아홉      19. 한  

20. 아홉 21. 이   22. 열       23. 삼      24. 네        25.예순        26. 십오  

27. 여덟  28. 십  29. 일곱 30. 한      31. 두 32. 이십     33. 한 
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4. feladat (35. oldal): 

1. 다섯 개 있어요.  2. 한 대 있어요.  3. 여덟 명 있어요. 

4. 일곱 권 있어요.  5. 네 마리 있어요.  6. 두 벌 있어요. 

 
 
5. feladat (35. oldal): 

1. 꽃을 몇 송이 삽니까? 2. 양말이 몇 켤레 있습니까? 3. 커피를 몇 잔 마십니까? 

4. 편지를 몇 장 씁니까? 5. 수박을 몇 통 먹습니까?  6. 몇 번 갑니까? 

 

 

6. feladat (35. oldal): 
 
    

 갑니다 갑니까 안 갑니다  /  가지 않습니다 
 입니다 입니까 아닙니다 
 읽습니다 읽습니까 안 읽습니다  /  읽지 않습니다 
 큽니다 큽니까 안 큽니다  /  크지 않습니다 
 먹습니다 먹습니까 안 먹습니다  /  먹지 않습니다 
 놓습니다 놓습니까 안 놓습니다  /  놓지 않습니다 

 

 
7. feladat (35. oldal): 
 
     
 가십시오 /  가세요 가지 마십시오 / 가지 마세요 갑시다 가지 맙시다 
 먹으십시오 / 

먹으세요 

먹지 마십시오 / 먹지 마세요 먹읍시다 먹지 맙시다 

 읽으십시오 /  

읽으세요 

읽지 마십시오 / 읽지 마세요 읽읍시다 읽지 맙시다 

 시키십시오 /  

시키세요 

시키지 마십시오 / 시키지 

마세요 

시킵시다 시키지 

맙시다 
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8. feladat (36. oldal): 
 
1. b,  2. c,  3. a,  4. c,  5. b,  6. c  

 

9. feladat (36. oldal): 
 
1. 식당은 사 층에 있습니다.    2. 학생이 여덟 명 있습니다.     3. 한 개에 육천 원 입니다.  

4. 공책을 두 권 삽니다.   5. 커피도 두 잔 주세요.    6. 생선은 한 마리에 이천 원입니다. 
 
 
10. feladat (36. oldal): 
 
1. 아니요, 책이 아닙니다.  2. 아니요, 사과가  아니에요.   

3. 아니요, 가방이 없습니다.  4. 아니요, 지우개가 없어요.       

5. 아니요, 점심을 안 먹습니다. / 아니요, 점심을 먹지 않습니다.   

6. 아니요, 영화를 안 봅니다. / 아니요, 영화를 보지 않습니다.   

7. 아니요, 안 큽니다. / 아니요, 크지 않습니다.    

8. 아니요, 안 좋습니다. / 아니요, 좋지 않습니다.   

 

 
11. feladat (36. oldal): 
 
1. 개,   2. 켤레,   3. 명,  4. 개,  5. 마리,  6. 송이 ,  7. 대,  8. 권,  9. 잔,  10. 채 ,  11. 자루,   

12. 벌,  13. 통,  14. 근,  15. 층,  16. 병,  17. 인분,  18. 숟가락,  19. 호선,  20. 장 
 
 
12. feladat (36. oldal): 
 
1. b,  2. a,    3. f,     4. c,     5. d, 6. e   
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FORDÍTÁS   
 
1. feladat (38-39. oldal):   

1. Anna reggelizik.  2. Anna nem reggelizik.  3. Anna reggelizik? 

4. Anna nem reggelizik? 5. Anna nem tud reggelizni. 6. Az nem könyv. 

7. Ez bicikli?   8. Reggelizzen kérem!  9. Ne reggelizzen! 

10. Reggelizzünk!  11. Ne reggelizzünk!  12. Az a táska jó. 

13. Az a táska nem jó. 14. Az a táska jó?  

15. Az étterem a negyedik emeleten van.  16. Kettő pohár vizet adjon! 

17. Vegyünk 8 db jegyet! 18. Hány darab szék van?       19. Darabja 2000 won. 

20. Ez mennyibe kerül? 21. Hány darab mandarint eszik? 

 

2. feladat (39. oldal):      →  Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 어머니가 편지를 씁니다.   

2. 어머니가 편지를 안 씁니다. / 어머니가 편지를 쓰지 않습니다. 

3. 어머니가 편지를 씁니까?     

4. 어머니가 편지를 안 씁니까? / 어머니가 편지를 쓰지 않습니까? 

5. 어머니가 편지를 못 씁니다. / 어머니가 편지를 쓰지 못합니다. 

6. 딸기가 맛있습니다.   7. 딸기가 맛없습니다.   8. 딸기가 맛있습니까? 

9. 이것은 커피가 아닙니다.  10. 편지를 쓰십시오. / 편지를 쓰세요. 

11. 편지를 쓰지 마십시오. /  편지를 쓰지 마세요.  12. 편지를 씁시다.  

13. 편지를 쓰지 맙시다.  14. 펜 두 자루하고 공책 세 권 주세요.  

15. 고양이가 세 마리하고 개가 두 마리 있습니다.   16. 몇 명 옵니까?   

17. 버스 두 대 갑니다.  18. 이 바지 얼마입니까?  19. 다른 걸 보여 주세요. 

20. 서주를 두 병 마십니까?   21. 콜라를 두 잔 마시지 않습니다. 
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HANGANYAG 
 
1. feladat (40. oldal): 

1. E,  2. F,    3. A,     4. D,      5. B, 6. C   

 
 
2. feladat (40. oldal): 

1. C,  2. E,    3. A,     4. F,      5. B, 6. D   

 
 
3. feladat (41. oldal): 

1. D,  2. A,    3. F,     4. B,      5. C, 6. E    
 
 
4. feladat (41. oldal): 

a. 53   b. 32   c. 87   d. 96   e. 25   f. 78  

g. 326  h. 5872  i. 42.165  j. 666.666 
 
 

5. feladat (41. oldal): 

B, D, E,  H 

 

6. feladat (42. oldal): 

A. 네 권 있습니다.   B. 세 몇 마리 있습니다.   C. 다섯 개 먹습니다.  

D. 한 대 옵니다.   E. 일곱 장 있습니다.   F. 아홉 잔 마십니다.  

G. 두 병 삽니다.   H. 여섯 켤레 있습니다.  I. 여덟 명 있습니다. 

 
7. feladat (42. oldal): 

a. 삼만 원    30.000 won     b. 천오백 원  1500 won    c. 천육백 원  1600 won 

d. 칠천팔백 원  7800 won   e. 팔천백 원   8100 won    f. 만이천  12.000 won 
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8. feladat (43. oldal):  

a. első emelt b. ötödik emelet     c. első emelet      d. harmadik emelet 

e. -   f. második emelet     g. negyedik emelet     h. hatodik emelet 

i. hatodik emelet j. földszint 
 
 

9. feladat (43. oldal):  

a. √ 600 g   c. √  10 db  d. √  2 üveg  f. √  3 db 

 

 

10. feladat (43. oldal):  

A. szürke B. piros C. sárga      D. kék     E. barna    F.zöld 

G. lila  H. fekete I. rózsaszín      J. narancssárga   K. bézs   L. fehér 
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4. lecke: 
 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (44. oldal): 

1. délelőtt       2. nyitni  3. csütörtök     4. kéz      5. pihenni     6. körülbelül     

7. telik, tart időben     8. megmosni      9. ősz      10. jövő hét     11. felvenni (ruhát)    

12. tavasz      13. még, még csak     14.   tegnapelőtt       15. megjavítani      16. szép    

17. válni vmivé    18. küldeni     19. így van, mint ez       20. mikor?      21. péntek  

22. holnapután    23. ez az év, idén     24. korán      25. hétfő      26. tél    27. késő, 

lassú    28. sírni     29. hideg      30. este      31. megmutatni      32.  kiválasztani      

33. könnyű   34. nem tudni      35. hogyan? / miként?        36. állni      37. hányadika?     

38. év      39. későn     40. fogat mosni     41. hónap     42. táncolni   

 
 

2. feladat (44. oldal): 

1. 아침       2. 옷 3. 음악      4. 고르다       5. 이     6. 수업     7. 알다      8. 가깝다    

9. 듣다     10.  웃다      11. 보통      12. 오늘     13. 동안      14.  화요일      15. 닫다   

16. 조용하다    17. 여름     18. 나쁘다     19. 오후     20. 바쁘다     21. 지난 달     

22. 어제  23. 일요일     24. 약속    25. 주말    26. 덥다     27. 밤     28. 지금     29. 타다     

30. 내일    31. 생일      32. 다음     33. 슬프다     34. 다른      35. 수요일     36. 요즘     

37. 주     38. 기쁘다      39. 일 / 날      40. 토요일      41. 뛰다     42. 살다    
 

3. feladat (45. oldal): 

1. d     2. j    3. g     4. a    5. k    6. b    7. h    8. c    9. m     10. o    11. n   12. f    13. i    

14. e   15. l    

 

4. feladat (45. oldal): 

1. 며칠         2. 몇           3. 몇        4. 얼마나        5. 무슨        6. 얼마          7. 뭘 

8. 언제 9. 얼마  10. 누구         11. 어떻다   →  어때요       12. 언제  
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4. feladat (45-46. oldal): 

ⒶⒶ  1. e  (hétfő)      2. a (kedd)         3. g (szerda)        4. c (csütörtök)       5. f  (péntek)       

      6. d  (szombat)    7. b  (vasárnap)   

ⒷⒷ    1. i (hajnal)        2. c  (reggel)         3. e  (délelőtt)        4. d (dél)       5.g  (délután)       

         6. f (alkonyat)    7. b (este)           8. a (éjszaka)      9. h (éjfél)     

ⒸⒸ     1. e ( tegnapelőtt)      2. b  (tegnap)     3. d  (ma)      4. a (holnap)    5. c  ( holnapután )       

ⒹⒹ    1. e (2 hete)     2. c (múlt hét)    3. b  (ez a hét)    4. d (jövő hét)    5. a  (2 hét múlva)       

ⒺⒺ    1. e (2 hónapja)   2. b (múlt hónap)   3. d (ez a hónap)   4. a (jövő hónap)    

       5. c (2 hónap múlva)       

ⒻⒻ    1. d (2 éve)        2. e  (tavaly)       3. a  (idén)        4. c (jövő év)      5. b  (2 év múlva)       

ⒼⒼ    1. b (tavasz)      2.  d (nyár)            3. a (ősz)            4. c (tél )           

 

5. feladat (46. oldal): 

1.  1 óra 30 perc (한시 삼십 분) /  ½ 2  (한 시 반)      2.   3 óra 40 perc  (세 시 사십 분) 

3.   9 óra 10 perc (아홉 시 십 분)            4.   6 óra 56 perc (여섯 시 오십육 분)         

5.  4 óra 45 perc (네 시 사십오 분)     

 
 
NYELVTAN 
 
1. feladat (47-48. oldal): 

선생님이었다,  지우개였다, 교실이었다, 주스였다, 어머니였다, 책이었다 

좋았다, 왔다, 알았다, 볶았다, 봤다, 닦았다, 갔다, 만났다 

읽었다, 먹었다, 없었다, 울었다, 뛰었다, 늦었다, 희었다, 열었다 

배웠다, 춤을 췄다, 줬다, 바꿨다, 싸웠다, 깨웠다 

섰다, 나섰다, 켰다, 폈다, 지냈다, 깼다, 뺐다, 맸다, 셌다, 뗐다, 거셌다 
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마셨다, 느꼈다, 고쳤다, 보였다, 컸다, 썼다, 떴다, 애썼다, 매웠다, 어려웠다, 쉬웠다, 가까웠다, 

아름다웠다, 구웠다, 예뻤다, 바빴다, 나빴다, 기뻤다 

아팠다, 바가 고팠다, 슬펐다, 어설펐다, 달랐다, 골랐다, 빨랐다, 올랐다, 일렀다, 불렀다, 

게을렀다, 눌렀다 

깨달았다, 걸었다, 물었다, 실었다, 들었다, 나았다, 부었다, 이었다, 지었다, 그었다, 저었다, 

공부했다, 조용했다, 요리했다, 이야기했다, 까맸다, 하얬다, 파랬다, 어땠다, 그랬다, 빨갰다, 됐다 

/ 되었다, 괬다 / 괴었다, 결정됐다 / 결정되었다, 생각됐다 / 생각되었다 

고왔다, 도왔다, 좁았다, 뽑았다, 입었다, 씹었다, 집었다, 뵀다, 닫았다, 받았다, 곧았다, 믿었다, 

얻었다, 굳었다, 씻었다, 웃었다, 벗었다, 빗었다, 넣었다, 닿았다, 낳았다, 쌓았다, 모았다, 삐었다, 

아니었다, 시었다 

 

2. feladat (49. oldal): 

     

이다 입니다 였습니다 / 이었습니다 예요 / 이에요 였어요 / 이었어요 
사다 삽니다 샀습니다 사요 샀어요 
기다리다 기다립니다 기다렸습니다 기다려요 기다렸어요 
덥다 덥습니다 더웠습니다 더워요 더웠어요 
쇼핑하다 쇼핑합니다 쇼핑했습니다 쇼핑해요 쇼핑했어요 
다르다 다릅니다 달랐습니다 달라요 달랐어요 
있다 있습니다 있었습니다 있어요 있었어요 
주다 줍니다 줬습니다 줘어요 줬어요 
닦다 닦습니다 닦았습니다 닦아요 닦았어요 
보내다 보냅니다 보냈습니다 보내요 보냈어요 
예쁘다 예쁩니다 예뻤습니다 예뻐요 예뻤어요 
서다 섭다 섰습다 서요 섰어요 
그렇다 그렇습니다 그랬습니다 그래요 그랬어요 
듣다 듣습니다 들었습니다 들어요 들었어요 
짓다 짓습니다 지었습니다 지어요 지었어요 
세다 셉니다 셌습니다 쎄요 셌어요 
켜다 켭다 켰습니다 켜요 켰어요 
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되다 됩니다 됐습니다 / 되었습니다 돼요 / 되어요 됐어요 / 되었어요 
모르다 모릅니다 몰랐습니다 몰라요 몰랐어요 
보다 봅니다 봤습니다 / 보았습니다 봐요/ 보아요 봤어요 / 보았어요 
깨닫다 깨닫다 깨달았습니다 깨달아요 깨달았어요 
크다 큽니다 컸습니다 커요 컸어요 
슬프다 슬픕니다 슬펐습니다 슬퍼요 슬펐어요 
먹다 먹습니다 먹었습니다 먹어요 먹었어요 
낫다 낫습니다 나았습니다 나아요 나았어요 
좋다 좋습니다 좋았습니다 좋아요 좋았어요 

 
 

3. feladat (50. oldal):  → A válasz tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 삼월 육일 이에요.  2. 네, 바빴어요. / 아니요, 바쁘지 않았어요. 

3. 아홉시 반이에요.   4. 전구백팔십오년 유월 이일에 태어났어요.  

5. 일곱시에 일어나요.  6. 밤 열한시에 잤어요. 
 
 

4. feladat (50. oldal):  → A kérdés tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 집에서 학교까지 얼마나 걸려요?  2. 다음 주 금요일에 시간이 있어요? 

3. 오늘은 며칠이에요?    4. 어제 오후에뭐 했어요? 

5. 생일이 며칠이에요?    6. 보통 몇 시에 점심을 먹어요? 

 
 
5. feladat (50. oldal):   

a. 두 시 전에   b. 한 달 전에  c. 공부하기 전에     d. 읽기 전에 

e. 여름 후에  / 여름 다음에    f. 십 분 후에  / 십 분 다음에  

g. 요리한 후에 / 요리한 다음에  h. 읽은 후에 / 읽은 다음에 
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6. feladat (50. oldal):  →  Ennél a feladatnál személyenként változó a megoldás.  

          Lásd tankönyv olvasmány. (TK. 62. oldal) 

 
 
7. feladat (51. oldal):  → A megoldás lehet eltérő (pl. hivatalos stílusú). 

 

갔어요, 샀어요, 샀어요, 샀어요, 사지 않았어요, 돌아갔어요, 만들었어요, 먹었어요,  

공부했어요, 만났어요, 갔어요, 봤어요, 갔어요, 먹었어요, 가져왔어요, 봤어요, 

시켰어요, 맛있었어요, 이었어요, 냈어요, 돌아갔어요, 읽었어요, 놀았어요, 잤어요 

 
Anna délelőtt biciklivel a zöldségeshez ment. Ott sok zöldséget és gyümölcsöt vett. 

Görögdinnyét 1 darabot, szőlőt 5 fürtöt, 4 gun (kb. 2400 g) epret, 3 darab uborkát, 8 

darab sárgarépát vett. Almát is vett, 5 darabot. Más dolgot nem vett. Azután hazament. 

Anna anyukája a konyhában a zöldségekből ebédet készített. Egy kicsivel később a 

család együtt megebédelt. Utána Anna a szobában tanult. Délután 3 barátjával 

találkozott. És együtt moziba mentek. A moziban filmet néztek. Utána a barátokkal 

étterembe is mentek. Az étteremben vacsorát ettek. A pincér meghozta az étlapot. 

Megnézték a menüt. Pulkogit rendeltek 4 főre. Az étel nagyon finom volt. A pulkogi 1 

főre 5000 won volt. Összesen 20.000 won-t fizettek. Utána hazamentek. Anna egy 

(kötet) könyvet olvasott. A családnak van egy kutyája. Egy kicsit játszott a kutyával. 

Azután aludt. 

 
 

8. feladat (52. oldal):   

1. b 2. c 3. a 4. c 5. a 
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9. feladat (52. oldal):   

1. 여섯 시 사십오 분에 가요.  

2. 나는 천구백팔십오년 시월 삼일에 태어났어요.  

3. 청소한 후에 두 시간 동안 쉬었어요.   

4. 오전 일곱 시부터 오후 네 시까지 일했어요.  

 
 
10. feladat (52. oldal):   

1. b 2. a 3. d 4. e 5. c  

 

 

FORDÍTÁS   
 
1. feladat (56. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. Tavaly nem mentem Koreába.   2. Ma június 4-e van.    3. Október 9-én születtem. 

4. Ma nem reggeliztem.  5. Hány órakor ment a cégbe? 9 órakor mentem. 

6. Három órán keresztül beszélgettünk.  7. Holnap délelőtt fél 11-kor menjünk! 

8. Sétálás előtt ebédelek.   9. Tegnap éjjel lefekvés előtt levelet írtam.   

10. Hol tanult koreai nyelvet?  11. Minden nap 8 órát alszom.   

12. hétfőtől péntekig iskolában tanulok.    

13. Reggel 8 órától délután 4 óráig takarítottam.  

14. Mit csinált ma délelőtt? Otthon tanultam.  15. Reggelizés után fogat mostam.  

16. Minden este alvás előtt könyvet olvasok. 
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2. feladat (56. oldal):      → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 몇 시부터 몇 시까지 읽었어요?  2. 오늘 오전에 요리하지 않았어요. 

3. 수요일에 아침부터 저녁까지 쉬었어요. 4.  오후 세 시 십오 분에 만났어요. 

5. 오늘 아침 일곱 시 십 분에 일어났어요.   

6. 저녁 여섯 시에 오세요. / 저녁 여섯 시에 와.  7. 지난 달 십육일에 왔어요. 

8. 지금 몇 시예요? 아침 여덟 시 반이에요. 9. 저는 미국에서 열달 살았어요.                   

10. 친구가 이천십팔년 유월 십이일에 헝가리에 왔어요. 

11. 이 구두를 언제 샀어요? 이일 전에 샀어요.  12. 삼년 전에 그 학교에서 공부했어요. 

13. 남동생은 천구백팔십육년 유월 이십일에 태어났어요.  

14. 보통 몇 시에 자요? 밤 열한 시에 자요.  

15. 지난 주 토요일에 친구하고 극장에서 영화를 봤어요. 

16. 아침마다 일어난 후에 커피를 마셔요. 

 

 
HANGANYAG 
 
1. feladat (54. oldal): 

a. 다섯 시 반 (½ 6)      b. 세 시 오십 분 (3 óra 50 perc)    

c. 일곱 시 십오 분 (7 óra 15 perc)  d. 열한 시 이십 분 (11 óra 20 perc)   

e. 아홉 시  (9 óra) 

 

 

 

  



MK-1501/M
Munkafüzet – Megoldókulcs

34

2. feladat (54. oldal): 

a. 이천오년 팔월 십구일 (2005. augusztus 19.)   b.  오월 칠일 (május 7.) 

c. 구월 팔일 (szeptember 8.)      d. 십이월 육일 (december 6.)   

e. 이월 사일  (február 4.) 

 
 
3. feladat (54. oldal): 

a. igaz   b.  igaz  c. igaz       d. igaz  e. hamis 
 
 

4. feladat (54. oldal): 

A.  9-e, 여섯 시 십오 분   (6 óra 15 perc)  B. 15-e, 여섯 시 반   (1/2 7) 

 
 
5. feladat (55. oldal): 

1. c  2. a  3. b  4. b  5. b   

 
 
6. feladat (55. oldal): 

a. 병원 (22-e)           b. 수영장 (14-e)          c. 은행 (19-e)           d. 가게 (23-a)         

 e. 식당 (10-e)  f. 극장 (31-e)          g. 한국어 학교 (27-e) 

 

 

7. feladat (55. oldal): 

a. 오늘은 일월 육일, 월요일이에요.      b. 톰 씨는 아침 여섯 시에 일어났어요. 

c. 지하철로 회사에 갔어요.          d. 회사까지 한 시간쯤 걸렸어요. 

e. 회사에서 아침 여덟 시부터 오후 네 시까지 일했어요.        

f. 점심을 안 먹었어요. 시간이 없었어요.  g. 친구 세 명을 만났어요.            

h. 극장에서 두 시간 동안 영화를 봤어요. 식당에서 커피도 마셨어요. 
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i. 영화를 보기 전에 식당에서 커피도 마셨어요.                  j. 극장에서영화를 봤어요.  

k. 두 시간 동안했어요.             l. 영화를 본 후에 버스로 집에 돌아갔어요.  

m. 여덟 시에 저녁을 먹었어요. 
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5. lecke: 
 

 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (56. oldal): 
1. család           2. befejezni 3. óvoda            4.  utazni     5.  kölcsön venni 

6. bedugulni (út)  7.  könnyű, csekély     8. olvasás      9. felnőtt     

10. építész     11. nagyszülők 12. még, még mindig       13. zöld tea     14. nyelv              

15. hangverseny     16. tulajdonos         17. pénzbe kerülni     18. kiállítás    

19.  probléma, kérdés      20.  hobbi  21. kereskedelem  22. barátnő (szerelme)  

23. professzor (megszólítás)         24.  rokon  25. időben, idejében      

26. fiatal, ifjú    27. szeretni  28.  meg-/összeházasodni 

29. tetszeni         30. általános iskola    31. középiskolás (felső)    

32. egyedülálló     33.  iszogatni, inni egyet     34. ingyenes, díjmentes     

35.  talán, valószínűleg   36.  ismét, újra, megint 

 

 

2. feladat (56. oldal): 

1.  자주    2. 가끔 3.  비가 내리다 / 비가 오다      4.  노래하다            5. 대학  

 6.  주문하다      7. 나이      8.  외국   9. 약속    10. 그렇지만    11.  형제    

12. 눈      13. 아이       14. 목이 마르다      15. 남자   16.  여자   17. 태어나다 

18. 길   19. 전화번호      20.  돈    21. 시험을 보다   22. 부모(님) 

23. 도와주다 / 도와 드리다      24. 숙제(를)하다     25. 등산하다     26.  다시   

27.  시작하다  28. 중학교         29. 무겁다     30. 다니다         31. 가르치다    

32. 사진(을) 찍다      33. 남자친구     34. 비     35. 팔다    36.  친척  

37.  낚시    38. 음료수   39. 관심   40.  졸업하다 
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3. feladat (57. oldal): 
 
 
  
    (apai nagyapa)           (apai nagymama)      (anyai nagypapa)           (anyai nagymama) 

 
 
                            

     
 
(apai nagynéni) (apai nagybácsi)   (apa)     (anya)      (anyai nagybácsi)  (anyai nagynéni) 

 
 
 
 
    (húg)         (öcs)                    (én)            (báty)                    (nővér) 

 
 
 
   
    (húg)         (öcs)                    (én)            (báty)                     (nővér) 

 
 
 
 
                                 (férj)                                   (feleség) 

 
 
 
                                     (fia)          (lánya) 

 
 
4. feladat (58. oldal): 

1. 부모  2. 조부모  3. 형제   4. 자녀  5. 부부 

 
5. feladat (58. oldal): 

ⒶⒶ 1. i        2. l     3. e     4. m     5. n     6. b     7. k      8. d     9. h     10. f      

11. g     12. j     13. c    14. a    

ⒷⒷ   1. f      2. j      3. d      4. i      5. n      6. a      7. l      8. e      9. k      10. c       

11. b      12. g      13. h     14. m     

할아버지 할머니 

삼촌 

외할아버

지 

외할머니 

어머니 

나 (여자) 

나 (남자) 남동생 여동생 

남편 아내 

아들 딸 

남동생 

 

여동생 

 

오빠 

형 

 

언니 

누나 

 

아버지 고모 외삼촌 이모 
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NYELVTAN 
 
1. feladat (59. oldal): 
 

     
 하십니다 / 하세요 합니다 / 해요 해 한다 

 보내십니다 / 보내세요 보냅니다 / 보내요 보내 보낸다 

 배우십니다 / 배우세요 배웁니다 / 배워요 배워 배운다 

 읽으십니다 / 읽으세요 읽습니다 / 읽어요 읽어 읽는다 

 있으십니다 / 있으세요 

계십니다 / 계세요 

있습니다 / 있어요 있어 있다 

 좋으십니다 / 좋으세요 좋습니다 / 좋아요 좋아 좋다 

 쉬십니다 / 쉬세요 쉽니다 / 쉬어요 쉬어 쉰다 

 남으십니다 / 남으세요 남습니다 / 남아요 남아 남는다 

 이십니다 / 이세요 입니다  

/ 에요, 이에요 

야  / 이야 이다 

 아십니다 / 아세요 압니다 / 알아요 알아 안다 

 들으십니다 / 들으세요 듣습니다 / 들어요 들어 듣는다 

 지으십니다 / 지으세요 짓습니다 / 지어요 지어 짓는다 

 그러십니다 / 그러세요 그렇습니다 / 그래요 그래 그렇다 

 추우십니다 / 추우세요 춥습니다 / 추워요 추워 춥다 

 

 
2. feladat (59. oldal): 

선생 → 선생님 (tanár)    교수 → 교수님 (professzor)  

사장 → 사장님 (igazgató)    목사 → 목사님 (lelkész)  

부모 → 부모님 (szülők)   형 → 형님 (báty)  

딸    → 따님 (lánya)    할아버지 → 할아버님 (apai nagypapa)  
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할머니 → 할머님 (apai nagymama)  누나 → 누님 (nővér)  

아버지 → 아버님 (édesapa)  어머니 → 어머님 (édesanya)  

아들   → 아드님 (fia)    씨 → 님 (nevek után tett udvariassági utótag) 
 
 
3. feladat (60. oldal): 

연세     생신  

말씀    댁 

진지    성함 

    분    부인 
 

계시다 / 있으시다  주무시다 

돌아가시다     안 계시다 / 없으시다 

잡수시다 / 드시다  편찮으시다 

말씀하시다   시장하다 

드시다 
 

드리다   여쭙다 

모시고 가다   뵙다  
 

께서    께 

께(로부터)    께서는  
 

저    저희 

당신    여러분 

그분    그분들  
 

저의 / 제   저희의 

당신의   여러분의 

그분의   그분들의  
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4. feladat (61. oldal): 
 
      
 하겠어요 할 거예요 할까요? 할게요 할래요 

 보내겠어요 보낼 거예요 보낼까요? 보낼게요 보낼래요 

 먹겠어요 먹을 거예요 먹을까요? 먹을게요 먹을래요 

 입겠어요 입을 거예요 입을까요? 입을게요 입을래요 

 팔겠어요 팔 거예요 팔까요? 팔게요 팔래요 

 듣겠어요 들을 거예요 들을까요? 들을게요 들을래요 

 짓겠어요 지을 거예요 지을까요? 지을게요 지을래요 

 그렇겠어요 그럴 거예요 그럴까요? X X 

 춥겠어요 추울 거예요 추울까요? X X 

 
 
5. feladat (61. oldal): 
 

좋아  매워  커 

해  적어  마셔 
 

 
6. feladat (61. oldal):  → A válasz tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 마흔세살이에요.  2. 칠십 세이세요. / 일흔 살이에요. 

3. 남편하고, 아들 하나 딸 하나 있어요. 모두 네 명이에요.     

4. 등산할 거에요.  5. 네, 비가 올 거예요.     
  
  
7. feladat (61. oldal): → A kérdés tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 가족이 어떻게 되세요?     2. 오후에 길이 많이 막힐까요? 

3. 같이 커피 마실까요?   4. 뭐 먹을래요?  

5. 뭘 드릴까요?  
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8. feladat (62. oldal): → A megoldás eltérő lehet (pl. hivatalos stílusú, vagy másik  

        fajta jövő idő). 
Például: 

일 거예요, 일어날 거예요, 입을 거예요, 먹을 거예요, 닦을 거예요, 갈 거예요, 걸릴 

거예요, 공부할 거예요, 먹을 거예요, 씻을 거에요, 살 거예요, 돌아갈 거예요, 들을 

거예요, 만날 거예요, 마실 거예요, 이야기할 거예요, 일 거예요, 낼 거예요, 돌아갈 

거예요, 만들 거예요, 먹을 거예요, 샤워할 거예요, 볼 거예요, 읽을 거예요, 잘 거예요 

     
Holnap április 20-a, péntek lesz. Anna reggel ½ 7-kor fog kelni. Miután felkel, felöltözik. 
Azután reggelit fog enni. Reggeli után meg fogja mosni a fogát. 7 óra 15 perckor 
busszal az iskolába fog menni. Az iskoláig 25 percet tart majd (az út). Ott délelőtt 8 
órától délután 2-ig tanulni fog. 12 órakor a menzán fog ebédelni. Mielőtt eszik, kezet 
fog mosni. A tanóra után a boltban tejet és kenyeret fog venni. Azután haza fog menni. 
Otthon 1 órán át zenét fog hallgatni. Délután 4 órakor találkozik majd 2 barátjával. Az 
étteremben inni fognak néhány csésze kávét. És egy órán át beszélgetni fognak. Egy 
csésze kávé 2000 won lesz. Összesen 10.000 wont fognak fizetni. Anna este 6 órakor 
fog hazamenni. Vacsorát fog készíteni. És meg fog vacsorázni. Vacsora után le fog 
zuhanyozni. Azután másfél órán át filmet is fog nézni. Alvás előtt egy kicsit könyvet fog 
olvasni. Éjjel 11 óra 30 perc körül fog lefeküdni. 
 
 
9. feladat (62. oldal): 
 
1. 우유요?  2.등산이요?      3. 일요일이요?        4. 영화도요? 5. 

버스로요? 
 
 
10. feladat (63. oldal): 

1. a  2. c  3. a  4. b  5. b 
 
 
 
11. feladat (63. oldal): 

1. 아마 오빠가 집에 없을 거예요.  
2. 무슨 영화를 보시겠습니까?  
3. 어디에서 점심을 먹을까요?  
4. 표를 두장 주시겠어요? 
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12. feladat (63. oldal): 

1. b  2. g  3. h  4. c  5. a  6. f  7. e 
8. d  9. k  10. j  11. i 
 
 

FORDÍTÁS   
 
1. feladat 64. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. Mit fog csinálni a nyáron?  2. Hétvégén (vajon) fog esni a hó?  

3. Mit innál? Kévét innék.    4. A barátokkal utazni fogok. 

5. Yongsunak fogok telefonálni.   6. Azt a levelet nem írom meg. 

7. Citromos teát fogok inni.  8. Biztosan időben megérkezett az iskolába. 

9. A gyümölcsöt szeretni fogja.   10. Ha hazaértem, utána le fogok zuhanyozni.  

11. Tommal fogok találkozni. Tommal? 12. Mennyi idős? 36 éves (vagyok). 

13. Az öccse hány éves? 17 éves. 14. Az igazgató úr 65 éves. 

15. Ez kinek a táskája? 16. Este nézünk együtt filmet? Igen, jó. Nézzünk együtt! 

17. Mit ennél? Kimpabot ennék.  

18. Milyen színű nadrágot fog / szeretne viselni?  Zöld nadrágot fogok viselni. 

 

2. feladat (64-65. oldal):      → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 목요일에 안나씨를 만날 거예요.       2. 금요일 저녁에는 친구랑 영화관에 갈 거예요. 

3. 제가 표를 살게요.   4. 오후에 비가 올 거예요. 

5. 저녁을 먹은 다음에 숙제를 하겠어요. 6. 매일 공부하겠어요. 

7. 어디에서 일하세요? 병원에서 일해요.  

8. 아버님께서 어디에 계세요? 집에 있어요. 

9. 오늘은 제가 한턱 낼게요.   10. 언제 시험을 볼 거예요? 

11. 내년에 몇 살이 돼요?  열두 살이 돼요.        12. 어디에서 만날까요? 극장에서 만나요. 

13. 할머님께서 책을 읽으실 거예요.  14. 선생님, 뭘 주문하시겠어요? 

15. 가게에 갈 거예요. 가게에요?   16. 뭐 먹을래? 김치를 먹을래. 

17. 뭐 할래요? 영화를 볼래요.  

18. 대학을 졸업한 후에 뭐 할거예요? 학교에서 가르칠 거예요. 
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3. feladat (65. oldal):      → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

 
김치볶음밥을 주문하십니다. 

김치볶음밥을 주문하세요. 

김치볶음밥을 주문합니다. 

김치볶음밥을 주문해요. 

김치볶음밥을 주문해. 

김치볶음밥을 주문한다. 
 
 
취미가 독서십니다. 

취미가 독서세요. 

취미가 독서입니다. 

취미가 독서예요. 

취미가 독서야. 

취미가 독서이다. 
 
 
 
어제 읽으셨습니다.   오늘 읽으십니다.   내일 읽으시겠습니다. 

어제 읽으셨어요.   오늘 읽으세요.   내일 읽으시겠어요. 

어제 읽었습니다.   오늘 읽습니다.   내일 읽겠습니다. 

어제 읽었어요.   오늘 읽어요.   내일 읽겠어요. 

어제 읽었어.   오늘 읽어.   내일 읽겠어. 

어제 읽었다.   오늘 읽는다.   내일 읽겠다. 
 
 

4. feladat (65. oldal):  →  Ennél a feladatnál személyenként változó a megoldás.  
          Lásd tankönyv olvasmány. (TK. 79-80. oldal) 
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HANGANYAG 
 
1. feladat (66. oldal): 

a. 22 éves b. 18 éves c. 41 éves d. 57. éves e. 70 éves f. 38 éves 

 

2. feladat (66. oldal): 

Ⓐ a. (    3   )    b. (   1      )  c. ( 2     )  

Ⓑ d. (    4   )    e. (  5      )  

Ⓒ  f. (    7   )    g. (  6       )  

Ⓓ h. (    9   )     i. (  8       ) 

 

3. feladat (66. oldal): 

a. hamis    b.  hamis  c. igaz        
 

4. feladat (66. oldal): 

a. 딸 둘 있어요.  b. 다섯 명이에요.   c. 여섯 살이에요.  

d. 아버지는 기자이고, 어머니는 미용사예요.   e. 학교에서 일해요.  

f. 아이요, 비서예요. 
 
 
5. feladat (67. oldal): 

1. d     82 살  2. c   60 살  3. g   55 살  4. b   23 살 

5. e   30 살  6. h   17 살  7. a   15 살  8. f    20 살 
 

6. feladat (67. oldal): 

1. b  2. b  3. c  4. b  5. a 

 

7. feladat (67. oldal): 

a. (  커피  )   b. (  볶음밥, 맥주  ) 
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8. feladat (67. oldal): 

      
1. 킹거 헝가리 스물한 살       (21) 대학생 등산, 사진 찍기 
2. 톰 미국 서른 여섯 살   (36) 회사원 여행 
3. 페드로 스페인 서른다섯 살    (35) 요리사 낚시 
4. 프란체스카 이탈리아 마흔한 살       (41) 변호사 요리 
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6. lecke: 
 

 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (68. oldal): 

1. könnyű (súly)      2. keresni, megtalálni      3. hideg (fázni)      4.  posta      

5.  Milyen? (igei alak)       6.  örömteli, boldog         7.  rövid       8. ágy, fekhely   

9. asztal        10.  gyorsan       11. hirtelen, váratlanul        12. tiszta     

13. színésznő        14. bonyolult, komplikált       15. naptár       16. olcsó       17. igazgató, 

cégvezető         18. ruhásszekrény       19. meghívni     

20. felvesz lábbelit (lábra), hord (pl. cipő, zokni, papucs)       21. Hol (csinál)? Honnan?         

22. megkóstolni             23. (meg)kérdezni           24. csendes, nyugodt      

25. kövér, elhízott     26. buszmegálló      27. vezetni (autót)       28. hozni   

29. okos, ügyes          30.  új, friss          31. segíteni, segítséget nyújtani    

32. szupermarket      33. szép    34. méz    35. kényelmes, praktikus   36. aranyos, cuki 

 

2. feladat (68. oldal): 

1. 코끼리         2. 건강하다        3. 비싸다      4.  공원       5.  전화번호    6. 덥다   

7. 재미있다    8.  멀다     9. 맛있다       10.  춤(을) 추다    11. 나가다     12. 지갑      

13. 부지런하다       14. 젊다       15. 나쁘다       16. 바다       17. 많다       18. 백화점        

19. 높다        20.  창문         21. 이사하다      22. 문        23.  얘기하다        24. 서점     

25. 지하철역      26. 바쁘다      27. 좋아하다        28. 텔레비전      29. 아름답다     

30. 입다        31. 기분      32. 생각하다      33. 열심히       34.  좋다           

35. 어디로부터 / 어디에서     36. 누구의      37. 스카프    38. 안경     39. 정말   40.  모자 

 

3. feladat (69. oldal): 

북(쪽) észak   남(쪽) dél  동(쪽) kelet   서(쪽) nyugat 

북서(쪽) északnyugat    남서(쪽) délnyugat     북동(쪽) északkelet     남동(쪽) délkelet  
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4. feladat (69. oldal): 

1. F 2. E 3. A 4. D 5. C 6.  
 

5. feladat (69. oldal): 

1. F 2. D 3. E 4. A 5. B 6. C 7. H 8. I 9. G    
 

6. feladat (70. oldal): 

나쁘다 rossz      높다 magas 

키가 작다 alacsony termetű   느리다 lassú 

슬프다 szomorú, bánatos    새롭다 új, friss 

아프다 beteg, fájdalmas    약하다 gyenge 

뚱뚱하다 kövér, elhízott     쉽다 könnyű (szellemileg) 

덥다 meleg, forró     멀다 távoli, messzi 

바쁘다 elfoglalt     깨끗하다 tiszta 

무겁다 nehéz (súly), súlyos    크다 nagy  

조용하다 csendes, nyugodt   비싸다 drága 

맛없다 nem finom, nem ízletes   불편하다 kényelmetlen 

재미없다 unalmas     젊다 fiatal 

적다 kevés      게으르다 lusta 

길다 hosszú      높다 magas 

위험하다 veszélyes     간단하다 egyszerű, könnyű  

넓다 széles, tágas, bő    뚱뚱하다 kövér, elhízott불 

불행하다 boldogtalan    (에게) 인기가 있다 (körében) népszerű 

깊다 mély, alapos     밝다 világos 

맞다 helyes, megfelelő    다르다 eltérő, más, különböző 
 
 
7. feladat (70. oldal): 

1. e 2. i 3. j 4. h 5. l 6. b 7. k 8. g 9. n 10. c 11. k 12. m 13. f    
14. a     
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8. feladat (71. oldal): 

A멀리  B 가까이 C왼쪽 D오른쪽  E앞  F아래 / 밑 

G위  H옆 / 곁 I사이 J주위  K뒤  L가운데 M밖  

N안 / 속 O근처 
 
 
NYELVTAN 
 
1. feladat (72. oldal): 
 

     
 큰 큰 것 크게  커지다 / 크게 되다 

 좋은 좋은 것 좋게 좋아지다 / 좋게 되다 

 예쁜 예쁜 것 예쁘게 예뻐지다 / 예쁘게 되다 

 높은 높은 것 높게 높아지다 / 높게 되다 

 맛있는 맛있는 것 맛있게  맛있어지다 / 맛있게 되다 

 재미없는 재미없는 것 재미없게  재미없지다 / 재미없게 되다 

 어려운 어려운 것 어렵게 어려워지다 / 어렵게 되다 

 추운 추운 것 춥게 추워지다 / 춥게 되다 

 긴 긴 것 길게  길어지다 / 길게 되다 

 먼 먼것 멀게  멀어지다 / 멀게 되다 
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2. feladat (72. oldal): 
 

    

 마신 마시는 마실 
 산 사는 살 
 찾은                    찾ㅍ                    찾을                    
 입은 입는 입을 
 본 보는 볼 
 읽은 읽는 읽을 
 만든 만드는 만들 
 들은 듣는 들을 
 나은 낫는 나을 

 
 
3. feladat (73. oldal): 
 

    

 좋다 더 좋다 제일 좋다   / 가장 좋다 

 재미있다 더 재미있다 제일 재미있다  / 가장 재미있다   

 덥다 더 덥다 제일 덥다  / 가장 덥다   

 싸다 더 싸다 제일 싸다  / 가장 싸다   

 
4. feladat (73. oldal): 
 
1.e  2.d 3.a 4.c 5.b 
 
 
5. feladat (73. oldal): 

1. 누구의 2. 어떤 3. 어때요 4. 어느 쪽으로 5. 무슨 6. 어디에 

7. 어디 8. 어디에     9. 어디에서   10. 어디에서 11. 어디로  

12. 어디로부터 13. 어떻게   14. 어떻게 
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6. feladat (74. oldal): → A válasz tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 펜이 공책위에 있어요.   2. 내일 학교에 갈 거예요.  

3. 컴퓨터는 좋아요.    4. 책상 위에 가방이 있어요.  

 5. 학교 앞에서 친구를 만나요.  6. 파란색을 제일 좋아해요. 
 

7. feladat (74. oldal): → A kérdés tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 오후에 어디에 갈까요?  2. 어디에서 공부해요? 3. 무엇을 받았어요? 

4. 어디에 갔어요?     5. 어디에 놓을까요?   6. 음식중에서 무엇을 제일 좋아해요? 
 
 
8. feladat (74. oldal): 

1. 입어 2. 물어 3. 신어      4. 먹어      5. 만들어  6. 사     7. 써       8. 껴 
 
 

9. feladat (74. oldal): 

1. 나는 스포츠를 좋아해요.  2. 저는 시험이 싫어요.  3. 저는 춤이 좋아요.  

4. 매운 음식이 싫어요.  5. 파란색이 제일 좋아요.       6. 추운 날씨를 정말 싫어해요.  

7. 나는 고양이가 좋아요.    
 

10. feladat (75. oldal): 

1. 드렸어요.   2. 줬어요.  3. 줬어요.  4. 드렸어요. 

 
11. feladat (75. oldal): 

1. 사 드렸어요.  2. 사 줬어요.  3. 사 줬어요.  4. 사 드렸어요.   

 
12. feladat (75. oldal): 

1. 할  2. 먹을       3. 읽을     4. 말할 5. 할    6. 만들 7. 출          8. 탈 
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13. feladat (75. oldal): 

1. 보이는   2. 청소한       3. 보낼         4. 본        5. 얘기하는    6. 열 
 

14. feladat (76. oldal): 

명이야, 나야, 주인이셨어, 세야, 은퇴하셨어, 공학자이야, 다녀, 선생님이야, 돼, 가르쳐, 

가, 들어, 의사야, 살이야, 했어, 일해, 생일이었어, 여행이야, 갈 거야, 대학생이야, 

살이야, 공부해, 있어, 졸업할 거야, 유학할 거야, 낚시야, 갈 거야, 낚시할 거야, 살이야, 

다녀, 입학했어, 좋아해, 인숙이야, 고등학생이야, 볼 거야, 많아, 찍기야, 할 거야 
 
 
A mi családunk összesen 8 fős. Nagypapa, nagymama, apa, anya, nővérem, bátyám, 
húgom és én vagyunk. A nagypapa cipész, és a nagymama bolttulajdonos volt. 
Mindketten 73 évesek. Most már nyugdíjasok. Apukám 54 éves, és informatikus. 
Cégnél dolgozik. Anyukám matematika tanár. Jövő hónapban lesz 50 éves. Alsó 
középiskolában diákoknak matematikát tanít. A szüleim moziba, színházba gyakran 
járnak. Néha koncerten zenét is hallgatnak. A nővérem orvos. 26 éves. Házas. 
Kórházban dolgozik. Múlt hét szerdán volt a születésnapja. A hobbija az utazás. Ezen 
a nyáron a férjével Afrikába fognak menni. A bátyám egyetemista. 22 éves. 
Kereskedelmet tanul. Azonban a diplomácia is érdekli. Jövőre fogja elvégezni az 
egyetemet. Azután külföldön fog tanulni. A hobbija a horgászás. Ezen a hétvégén a 
barátaival egy tóhoz mennek. Pecázni fognak. Sumi az én húgom, és 8 éves. Általános 
iskolába jár. Idén márciusban kezdte az iskolát. Szereti az olvasást. Én Inszuk vagyok. 
17 éves, és felső középiskolás vagyok. Jövőre fogok felvételi vizsgát tenni a 
bölcsészettudományi egyetemre. A nyelvek nagyon érdekelnek. A hobbim a fotózás. 
Ősszel fotókiállítást fogok csinálni. 

 

FORDÍTÁS   
 
1. feladat (77. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. Ki az a nő, aki a finom ételt készíti? (A finom ételt készítő nő kicsoda?) 

2. Sok ember tanul angol nyelvet. (Az angol nyelvet tanuló ember sok.) 

3. Ő Robi, aki Magyarországról jött. (Ez a személy a Magyarországról jött Robi.) 

4. Hány emberrel találkozik holnap? (Hány fő, akivel holnap találkozik?) 

5. Mutassa meg a táskát, ami az asztalon van! (Azt az asztalon lévő táskát mutassa 

meg!) 
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6. Az iskola mögött van egy park.  7. Hová tetted a szemüveget? 

8. Az áruház előtt találkozzunk!  9. Próbáljunk meg korán kelni! 

10. Azt a szemüveget is próbálka fel! 11. Kitől kérdezzem meg az utat? 

12. Felpróbálom a legnagyobb cipőt. 13. Nincs még kisebb ruha? 

14. Tudok kimpabot készíteni.  15. Az öcsém nem tud úszni. 

16. Van kényelmesebb (dolog)?  17. Délelőtt tudunk találkozni? 

18. „Jó étvágyat!” (Fogyassza jóízűen!) 18. Az ételek közül a pulkogi a legfinomabb. 

20. Az a tej, nagyon régi. Nem tudom meginni. 

21. Én tanultam már külföldön.  22. Még sosem zongoráztam. 

 

2. feladat (77-78. oldal):      → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 나는 좋은 영화를 좋아해요.  / 나는 좋은 영화가 좋아요. 

2. 나는 스포츠를 싫어해요. / 나는 스표츠가 싫어요. 

3. 모자 아래에 코끼라가 있어요.  4. 식당은 은행하고 슈포마켓 사이에 있어요. 

5. 쥐가 어디에 있어요?  쥐가 옷장 안에서 걸어요. 

6. 어디에 갈까요?  집 뒤에 갑시다. 7. 그분과 이야기해 보세요. 

8. 어디에서 기다릴 수 있어요?  9. 축구할 줄 알아? 

10. 지금 올수 있어요?   11. 예쁘게 청소하세요. / 개끗하게 청소하세요. 

12. 어느 것을 줄까요? 예쁜 것을 주세요!   

13.  그 옷은 작아 졌어요.   14. 아이는 키가 커 졌어요.    

15. 이 구두가 싸요. 그 구두는 더 싸요. 저구두는 제일 싸요. 

16. 저 쥐는 고양이 처럼 커요. 저 쥐는 고양이보다 더 커요. 

17. 영화 중에서 한국 영화를 제일 좋아해요. 

18. 책을 읽는 시간이 없어요.  19. 선생님께 줄 꽃을 삽시다. 

20. 수진씨가 태어난 도시는 경주예요. / 수진이 경주에서 태어났어요.  

21. 나는 외국에 가 본 적이 없어요. 22. 새로 오신 선생님은 벌써 만났어?  

23. 선생님, 춤을 좋아하세요? 
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3. feladat (78. oldal):      → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 그분은 어제 추우셨습니다.    그분은 더 재미있는 영화를 보셨습니다.  

   그분의 방은 제일 깨끗하십니다. 

2. 그분은 어제 추우셨어요.    그분은 더 재미있는 영화를 보셨어요.  

    그분의 방은 제일 깨끗하세요. 

3. 그분은 어제 추웠습니다.    그분은 더 재미있는 영화를 봤습니다.  

   그분의 방은 제일 깨끗합니다. 

4. 그분은 어제 추웠어요.    그분은 더 재미있는 영화를 봤어요.  

    그분의 방은 제일 깨끗해요. 

5. 그분은 어제 추웠어.   그분은 더 재미있는 영화를 봤어.   그분의 방은 제일 깨끗해. 

6. 그분은 어제 추웠다.   그분은 더 재미있는 영화를 봤다.   그분의 방은 제일 깨끗하다. 

 

4. feladat (78. oldal):  →  Ennél a feladatnál személyenként változó a megoldás.  
          Lásd tankönyv olvasmány. (TK. 99. oldal) 

 

 

HANGANYAG 
 
1. feladat (79. oldal): 

1. C  (benne)       2. D (rá)     3. A (alatt)      4. E (elé)    5. F (mellett)         6. B  
(rajta) 

 

  



MK-1501/M
Munkafüzet – Megoldókulcs

54

2. feladat (79. oldal): 

 
 

3. feladat (80. oldal): 

1. E 2. C 3. D 4. F 5. H 6. B 7. A 8. I 9. G 

 

4. feladat (80. oldal): 

A. 1  B. 3  C. eper  D. busz  E. bank 

 

5. feladat (81. oldal): 

 
1. ( hamis )  2. ( hamis )  3. ( hamis )  4. ( hamis )  5. ( igaz )  6. (igaz ) 
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6. feladat (81. oldal): 

1. <       2. =     3.  감자 ↑ 

 
7. feladat (81. oldal): 

1. hamis 2. igaz 3. hamis 

 
8. feladat (81. oldal): 

1.    2.   3.  
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7. lecke: 
 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (82. oldal): 

1. gyalogátkelőhely       2. ajándék      3. egyenesen  4. parkoló     

5. átmenni (pl. úton)     6. túl, túlságosan    7. motorkerékpár     8. hűtőszekrény   

9. nem rossz, OK    10. elmosogatni     11. kijárat    2. vidám, élvezetes     13. jegy       

14. kedves       15. repülőtér      16. múzeum    17. aluljáró    

18. pályaudvar, terminál  19. repülőgép     20. utcasarok    21. házi feladatot csinál   

22. megígérni, megbeszélni     23. munkából hazamenő idő      24. tart valameddig  

25.  szorgalmas   26. éjjel-nappali bolt 27. bicikli, kerékpár        28. felmenni  

29. ingyenes, díjmentes  30. gyorsan    31. indulni     32. virágüzlet    

33. szándékozni, elhatározni     34. foglalni     35. korcsolya, korcsolyázás  

36. Hányas számú? / Hányszor?   37.  megérkezni    38. pénzt keresni 

39. néha, időnként  

 

2. feladat (82. oldal): 

1. 걸어서 2. 닫다 3. 유명하다 4. 갈아타다 5. 만들다 6. 육교 

7. 쉽게 8. 약국 9. 나가다 10. 도서관 11. 시험을 보다 12. 주유소 

13. 스웨터 14. 세우다 15. 집에 돌아가다 16. 신호등 17. 사거리  

18. 배고프다 / 배가 고프다      19. 목이 마르다     20. 꿈을 꾸다 21. 타다 (을/를) 

22. 정류장 23. 출근 시간 24. 지하철역  25. 피곤하다  26. 내리다 

27. 준비하다  28. 시간이 많이 걸리다 29. 대학교  

30. 차가 밀리다 / 교통이 복잡하다 / 길이 막히다 31. 케이크  32. 건너편 

33. 바로 34. 운전하다  35. 길  36. 다리 37. 샌드위치 

38. 집에 돌아가다 
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3. feladat (83. oldal): 

1. e 2. sz 3. d 4. a 5. p 6. c 7. n 8. b 9. o 10. s 11. t 12. f 13. i 

14. g 15. l 16. j 17. h  18. g   19. k     20. m    21. zs 22. z   23. r    24. v 
 
 
4. feladat (83. oldal): 

1. 막히다   b   2. 복잡하다   c  3. 밀리다   a 

 

5. feladat (84. oldal): 

1. E 2. N 3. L 4. K 5. I 6. A 7. P 8. M 9. D 10. O 11. G 12. B 13. J 

14. H  15. F   16. C   17. S    18. R 

 

 
NYELVTAN 
 
1. feladat (85. oldal): 
 

     
 수영하기 수영하는 것 수영함 úszás 

 타기 타는 것 탐 felszállás 

 쓰기 쓰는 것 씀 írás 

 읽기 읽는 것 읽음 olvasás 

 높기 높은 것 높음 magasság 

 예쁘기 예은 것 예쁨 szépség 

 맛있기 맛있는 것 맛있음 finomság 

 재미없기 재미없는 것 재미없음 „nem érdekesség” / 
unalom 

 어렵기 어려운 것 어려움 nehézség 

 춥기 추운 것 추움 hidegség 

 길기 긴 것 긺 hosszúság 

 멀기 먼 것 멂 távolság 
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2. feladat (85. oldal): 
 

   
 내리면 내릴 때 

 앉으면 앉은 때 

 배고프면 배고프다 

 작으면 작은 때 

 가까우면 가까울 때 

 놀면 놀 때 

 지으면 지을 때 

 물으면 물을 때 
 
 
3. feladat (86. oldal): → A válasz tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 한 시간쯤 걸려요.       2. 버스를 타고 가요.   

3. 내 취미는 사진 찍기예요.  4. 이번 주말에 친구랑 같이 극장에 갈 거예요.
      
5. 여행을 많이 하고 싶어요.   
 
 
4. feladat (86. oldal): → A kérdés tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 집에서 우체국까지 얼마나 걸려요?     2. 무엇을 좋아해요?  

3. 내일은 무엇을 할 계획이에요?   4. 시간이 있을때 보통 뭐해요?     

5. 회사에 가려면 어떻게 가면 돼요? 
 
 
5. feladat (86. oldal):  

1. 무엇으로  2. 어느 쪽으로 3. 어떻게 4. 어디 5. 얼마나 6. 몇 

7. 어디에서  8. 무엇을 / 뭘 9. 무슨 10. 무엇 / 뭐  
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6. feladat (86. oldal):  

1. 나  Taxiba vagy busszra szálljunk? 

2. 이나 Könyvet vagy szótárat kell vennem. 

3. 이나 Toll vagy ceruza szükséges? 

4. 나  Kávét vagy teát szeretnék inni. 

5. 거나 Vasárnap vásárolok vagy sportolok. 

6. 거나 Ha lesz időm könyvet fogok olvasni, vagy pihenni fogok. 

 
 
7. feladat (86-87. oldal):  

1. 갈아타   Hol kell átszállni? 

2. 크면   Ha a táska nagyon nagy, nem szándékozom megvenni. 

3. 끝내   Abban maradtunk, hogy hétfőn befejezzük. 

4. 탈    A téli szünetben skíelni tervezek. 

5. 살    Megyek a szupermarketbe. Mit szükséges venni? 

6. 열어   Az ablakot kinyithatom? 

7. 마시   A gyerekek nem ihatnak alkoholt. 

8. 말라,  마시  Mivel szomjas vagyok, szeretnék vizet inni. 

9. 이    Ez egy nagy áruház, ezért tudsz pullóvert venni. 

10. 쓰    Szemüveget viselek és úgy olvasok. 

11.설거지하   Evés után elmosogatok vagy kitakarítok. 

12. 타   Kéretik a vonatra felszállni. 
 
 
8. feladat (87. oldal):  

1. c 2. f 3. a   (Hiba: A mondat elejére a 나는 rész nem kell, törlendő.) 

4. b 5. d 6. e 
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9. feladat (88. oldal):  

1. 영화를 보면 안 돼요.  2. 사과를 먹으면 안 돼요.   

3. 사진을 찍으면 안 돼요.  4. 편지를 쓰면 안 돼요. 

5. 보면 안 돼요.   6. 여기에서 걸으면 안 돼요. 

7. 간식을 만들면 안 돼요.  8. 집을 짓으면 안 돼요 
 
10. feladat (88 – 89. oldal): → Több megoldás is lehetséges. 

Például: 

1. 이 길로 쭉 가세요. 다음 모퉁이에서 육교를 건너면 돼요. 앞으로 가서 다음 모퉁이를 

왼쪽으로 돌으십시오. 

2. 주유소 맞은편에 있는 횡단보도를 건너세요. 모퉁이에서 오른쪽으로 돌으십시오. 쭉 

가면 사거리가 나와요. 왼쪽으로 걸으면 돼요. 다음 모퉁이에서 길을 건너야 해요. 

50미터쯤 걸어서 박물관이 있어요. 

3. 왼쪽으로 가세요. 박물관을 지나세요. 다음 모퉁이에서 횡단보도를 건너세요. 쭉 

가세요. 모퉁이에 있는 육교를 건너면 버스 정류장이 있어요.  

4.  커피숍 맞은편에 서점이 있어요. 길을 건너세요. 

 
11. feladat (89. oldal):  

1. 라서 2. 이라서 3. 이라서 4. 라서 5. 이라서 6. 라서 

 
12. feladat (90. oldal): → Van, ahol több megoldás is lehetséges. 

1. 를   2. 에서, 로   3. 을      4. 에서  5. 로   6. 에     7. 이, 에서     8. 에서, 까지 

9. 에서, 으로     10. 로, 을   11. 에, 은, 에서   12. 가, 를     13. 를 14. 을  

15. 로        16. 에서, 으로     17. 를 18. 을  19. 에서, 까지, 로   20. 을 

21. 를  22. 에서 23. 로  24. 이  25. 로, 에 26. 에, 으로, 가 

27. 에, 을 28. 에, 을 
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FORDÍTÁS   
 
1. feladat (91. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. Szeretnék jól úszni.   2. Ha sokat beszélek, fáj a torkom. 

3. Nem tudok menni a partiba. Hétvégén is dolgoznom kell.  

4. A tanulás unalmas. (nem érdekes) 5. Pusanba vagy Kjongdzsuba fogok menni. 

6. Hétvéégén moziba megyek vagy a barátommal találkozok.  

7. Dolgoztam és utána moziba mentem.  

8. Ha a virágüzletbe szándékozik menni, két percet kell csak gyalogolnia. 

9. Elnézést, hogy késtem. 10. Nem tudom elolvasni, ezért szemüveget kell felvennem. 

11. Gyerekkorában jól korcsolyázott? 12. Amikor az idő meleg, sokat izzadok. 

13. Télen vastag sapkát szükséges hordani.   

14. Nem szándékozom megenni azt a süteményt. 

15. Úgy döntöttem, hogy hétvégén múzeumba megyek. / Megállapodtunk abban, hogy 

hétvégén moziba megyünk. 

16. A nyáron Franciaországba tervezünk menni.  

17. Ha a kék bicikli olcsó, vegyünk kettő darabot! 

18. Ha ezt a gyógyszert beveszed, teljesen meggyógyulsz.  

19. Be szabad menni oda? / Bemehetek oda?  

20. Szomjas voltam, ezért sokat ittam. 

21. Hol van a könyvtár? Csak ezen az úton kell egyenesen menni. 

22. Fájt a hasam, mert zsíros ételt ettem. / Zsíros ételt ettem, ezért fájt a hasam. 

23. Holnap találkozom a barátommal és kávézóba megyünk. 

24. Meleg volt, ezért sok vizet ittam. 25. Éhes vagyok és szomjas. 

26. A házi feladat sok és nehéz. 

 

2. feladat (91-92. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 주스를 마시고 싶어요?   2. 버스를 타기 전에 표를 사야 해요. 

3. 그것을 외울 필요가 있어요?  4. 제 취미는 차를 운전하기예요. 
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5.  길을 건널 때 저심하세요.  6. 여기에 앉아도 돼요? 

7. 아이라서 그 영화를 보면 안 돼요. 8. 표를 사서 기차를 타요. 

9. 단 케이크라서 먹어요. (A 달다 szó rendhagyó ragozású!)  

10. 케이크가 달아서 먹어요.  11. 사과를 사서 먹었어요. 

12. 기분이 나쁘면 뭐 해요?  13. 일을 다 끝내면 집에 돌아가고 싶어요. 

14. 이 사진을 봐도 돼요?    

15. 우리는 내일 아침 다섯 시에 떠날 계획이에요. 오늘 일찍 자야 해요. 

16. 선생님이라서 그분는 알아야 해요.  

17. 우체국이 여기서 멀어요? 아니요, 이 분만 걸으면 돼요.  

18. 개나 고양이를 받고 싶어요.  19. 책을 읽고나 영화를 보고 싶어해요?  

20. 내일 날씨가 좋으면 자전거를 타기로 약속했어요. 

21. 병원에 갈 필요가 있어요? 아니요, 필요가 없어요. 

22. 박물관에 가려면 이십 번 버스를 타세요. 23. 저는 집에 돌아가서 요리해요. 

24. 저는 집에 돌아가서 요리했어요.  25. 저는 집에 돌아가서 요리할 거예요. 

26. 피곤해서 등산을 하지 않았어요. / 피곤해서 등산을 안 했어요. 

 

3. feladat (92. oldal):  →  Ennél a feladatnál személyenként változó a megoldás.  
          Lásd tankönyv olvasmány. (TK. 121. oldal) 

 
 
 

HANGANYAG 
 
1. feladat (93. oldal): 

1. C 십오 분쯤  2. A    열여덟 시간쯤  3. E 이십 분쯤 

4. D 열다섯 시간쯤  5. B 세 시간 반쯤 
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2. feladat (93. oldal): 

1. nem 2. nem 3. nem 4. igen 5. nem 6. nem        7. igen 

 

3. feladat (93. oldal): 

1. c 2. f  3. d 4. a  5. e  6. h 7. b 8. g 

 
 

4. feladat (93. oldal): 

1. C 2. E 3. A 4. B 5. D 

 

 

5. feladat (94. oldal): 

 
 

6. feladat (95. oldal): 

1. 두 시간쯤 걸려요.   2. 아니요, 출근 시간이에요.   

3. 십오 번 버스를 타요.    4. 네 정거장을 가요.  

5. 길을 건너면건너야 해요.   6. 지하철 이 호선을 타야 돼요.  

7. 다섯 역을 가야 돼요.    8. 회사가 편의점 옆에 있어요. 
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8. lecke: 
 

 

SZÓKINCS, KIFEJEZÉSEK 
 
1. feladat (96. oldal): 

1. visszamenni 2. telefonon beszélni 3. hozni vmit  4. (el)törni 

5. mobiltelefon 6. többi, más, egyéb 7. telefont felvenni  8. hívni 

9. leesni, elfogyni (pl. pénz)  10. vastag, tömzsi  11. futni, lógni 

12. kívánni, akarni 13. nyitvatartási idő  14. betű, írásjel, írásos üzenet (sms) 

15. probléma, gond, kérdés 16. kérni, megbízni  17. mentőautó, mentők 

18. meghosszabbítani  19. kinyílni  20. üzenetet küldeni  

21. azonnal, rögtön  22. levetkőzni, levenni  23. bábu, baba  

24. összekötni, összekapcsolni     25. nem menni /rosszul menni, nem szabad  

26. letenni a telefont  27. tárcsázni  28. értekezlet, konferencia  

29. leellenőrizni, megerősíteni  30. baleset történik  31. kis idő múlva 

32.  átadni, tájékoztatni 33. (meg)érdeklődni  34. jegyzet, feljegyzé 

35. vidék, falu  36. kimenni  37. nemrég, az imént   

38. sürgős dolog, sürgős ügy  39. minta 
 

2. feladat (96. oldal): 

1. 광고 2. 우산 3. 보여 주다  4. 불이 나다  5. 메세지 / 메시지   

6. 모든 7. 믿다 8. 취직하다    9. 따뜻하다 10. 비밀 11. 소리 

12. 대답하다  13. 드디어  14. 전화하다  15. 전화를 잘못 걸다 

16. 동물 17. 가지고 가다 18. 누르다 19. 곧  20. 닫히다 21. 여권 

22. 버튼  23. 다시  24. 쇼핑  25. 질문  26. 사고  

27. 샤워하다 28. 말하다 29. 십 분 안에 30. 물론이지요. / 물론입니다. 

31. 제안하다 32. 건강  33. 참  34. 마지막에  

35. 침대  36. 들리다 37. 사용하다 38. 설명하다 
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3. feladat (97. oldal): 

1. l 2. s 3. n  4. h 5. p 6. v 7. z 8. o 9. d 10. zs 11. sz 12. r  13. q 

14. gy    15. b      16. c 17. j     18. f      19. a 20. ty      21. e     22. g   23. i     

24. m     25. k      26. ly  27. ny    28. t 
 

4. feladat (98. oldal): 

j f e b 
a d h c 
k g l i 

 

v z m t 
r q sz p 
n zs s o 

 

5. feladat (99. oldal): 

f h a g 
i d j e 
c l k b 

 

n q m v 
sz s t p 
o zs r z 

 

 
NYELVTAN 
 
1. feladat (100. oldal):  
 
간다고 해요.    Azt mondja, hogy megy.  

먹는다고 해요.   Azt mondja, hogy eszik. 

갔다고 해요.    Azt mondja, hogy elment. 

갈 거라고 해요.   Azt mondja, hogy menni fog.  

크겠다고 해요.   Azt mondja, hogy nagy lesz.  

선생님이라고 해요.   Azt mondja, hogy tanár.  

안 갈 거라고 해요.   Azt mondja, hogy nem fog menni.  
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개라고 해요.    Azt mondja, hogy kutya.  

가지 않을 거라고 해요.  Azt mondja, hogy nem fog menni.  

선생님이 아니라고 해요.  Azt mondja, hogy nem tanár.  

개냐고 해요.    Azt kérdi, hogy kutya-e.  

크냐고 해요.    Azt kérdi, hogy nagy-e.  

작(으)냐고 해요.   Azt kérdi, hogy kicsi-e.  

갔(느)냐고 해요.   Azt kérdi, hogy ment-e.  

가지 않(느)냐고 해요.  Azt kérdi, hogy nem megy-e.  

가지 않을 거라고 해요.  Azt mondja, hogy nem fog menni.  

가(느)냐 고 해요.   Azt kérdi, hogy megy-e.  

먹(느)냐고 해요.   Azt kérdi, hogy eszik-e.  

갈 거냐고 해요.   Azt kérdi, hogy menni fog-e.  

가라고 해요.    Azt mondja, hogy menjen.  

먹으라고 해요.   Azt mondja, hogy egyen.  

가지 말라고 해요.   Azt mondja, hogy ne menjen.  

먹지 말라고 해요.   Azt mondja, hogy ne egyen.  

가자고 해요.    Azt mondja, hogy menjünk.  

먹지 말자고 해요.   Azt mondja, hogy ne együnk. 
 
 
2. feladat (101. oldal):  
 
크대요.   Azt mondja, hogy nagy. 

산대요.   Azt mondja, hogy vesz. 

먹는대요.   Azt mondja, hogy eszik.       

가방이래요.   Azt mondja, hogy táska. 

친구래요.    Azt mondja, hogy barát. 

크냬요.   Azt kérdi, hogy nagy-e. 

사(느)냬요.   Azt kérdi, hogy vesz-e.    

먹(느)냬요.    Azt kérdi, hogy eszik-e. 
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가재요.   Azt mondja, hogy menjünk. 

먹으래요.   Azt mondja, hogy egyen. 

샀대요.   Azt mondja, hogy vett. 

산댔어요.    Azt mondta, hogy vesz. 

사쟀어요.    Azt mondta, hogy vegyünk. 

사랬어요.   Azt mondta, hogy vegyen. 

전화하겠대요.  Azt mondja, hogy telefonálni fog. 

읽을 거래요.    Azt mondja, hogy olvasni fog. 

선생님이냬요.  Azt kérdi, hogy tanár-e. 

개냬요.   Azt kérdi, hogy kutya-e.  

컸대요.   Azt mondja, hogy nagy volt. 

고양이랬어요.  Azt mondta, hogy cica. 

가지 말쟀어요.  Azt mondta, hogy ne menjünk. 
 
 
3. feladat (101. oldal): → A válasz tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 0614695328예요.       2. 물론입니다. 말씀하세요. 

3. 죄송합니다. 저, 안나인데요.  4. 한 시간 안에 돌아온다고 했어요.      

5. 거기 1234-56789이지요? 
 
 
4. feladat (102. oldal): → A kérdés tetszőleges, eltérő lehet. 

Például: 

1. 여보세요. 폴 씨 계세요?     2.박인식 선생님 좀 부탁합니다.  

3. 무엇을 샀다고 했어요?   4. 나리 씨 계세요??     

5. 실례지만, 누구세요?   6. 거기 030-9876-54321이지요? 
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5. feladat (102. oldal):  

ⒶⒶ 
8. a 15. b 10. c 17. d 1. e 14. f 11. g 16. h 12. i 2. j 7. k 13. l 9. m 

6. n 3. o 5. p 4. r 
 
ⒷⒷ 
12. a 7. b 5. c 10. d  4. e 3. f 2. g 11. h 9. i 6. j 8. k 1. l 

ⒸⒸ 
6. a 8. b 11. c 2. d 10. e 9. f 1. g 4. h 3. i 5. j 7. k 
 
ⒹⒹ 
3. a 1. b 2. c 4. d 

 
 
6. feladat (104-105. oldal): → Van, ahol több megoldás is lehetséges. (Van, ahol  

       lehet más, mint ami itt szerepel.) 
 

1. 산다 2. 머는 3. 예쁘다    4. 안 본다  5. 안 작다 6. 개라 

7. 고양이가 아니라  8. 배웠다 9. 이야기했다 10. 전화하지 않았다 

11. 따뜻하지 않았다 12. 친구였다  13. 모자가 아니었다 14. 줄 거라 

15. 두껍겠다  16. 물어보지 않겠다 17. 아프지 않을 거라고 18. 쓰(느)냐 

19. 수영하(느)냐   20. 바쁘냐     21. 적지 않(느)냐       22. 노래하지 않(느)냐 

23. 읽지 않(느)냐    24. 친절하지 않(느)냐    25. 즐겁지 않(느)냐 26. 크냐 

27. 꽃이냐    28. 책이 아니냐   29. 배우가 아니냐  30. 먹었(느)냐 

31. 많았(느)냐  32. 일하지 않았(느)냐   33. 배가 고프지 않았(느)냐 

34. 기자가 아니었(느)냐    35. 학생이었(느)냐  36. 은행원이 아니었(느)냐 

37. 가까울 거냐   38. 앉지 않을 거냐  39. 피곤하지 않을 거냐 

40. 요리사일 거냐      41. 미용사가 아닐 거냐  42. 찾으라 

43. 춤을 추지 말라  44. 마시자   45. 사진을 찍지 말자 

 

7. feladat (105. oldal): 

1. 준비하고  2. 쓰고 3. 입고 4. 가르치고   5. 살고  

6. 가지고  7. 열어 8. 놓여 9. 써   10. 깨져 
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8. feladat (105. oldal): 

1. 수업 중    2. 쇼핑 중       3. 하는 중   4. 찾고 있는 중     5. 읽는 대로 

6. 설명하는 대로     7. 퇴직하는 대로     8. 돌아가는 대로   9. 샀는데 

10. 인데 11. 편리한데  12. 볼 건데 

 

 

FORDÍTÁS   
 
1. feladat (106. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. Kék színű kesztyűt visel.  2. Szép nyakláncot hord.   3. Tornacipőt visel.  

4. Bábu lóg.      5. Van kutyám.  6. Mi? (Mit mond?)   

8. Úszni nem tudok, de jól focizok.   

9. Azt mondta, ha jó az idő holnap, menjünk a parkba.  

10. Azt válaszolta, hogy mindjárt lezuhanyzik.  11. Francia, ugye?     

12. Üzleti úton van.    13. Nyár van, de az idő hideg.  

14. Hideg az idő, (úgyhogy) nem szeretnék menni. 15. Úgy írja le, ahogy látta! 

16. A táska le van esve.              17. A táskába 3 könyv van téve? 

18. A papírra a név fel van írva.  19. Azt mondta, hogy finom volt.  

20. Azt mondja, hogy ne játszunk.    21. Kérjük meg, hogy jövő szombaton segítsen! 

22. Azt írta, hogy telefonáljon Paulnak.  23. A hó fel van halmozódva.  

24. Tudom.  25. Ez a táska strapabíró, ugye?      26. Járt már Angliában, ugye?  

27. Délután vásárolni fogok.  28. Tegnap könyvet olvastam.  

 

 

2. feladat (106-107. oldal):  → Van, ahol többféle megoldás lehetséges. 

1. 안나씨 좀 바꿔 주세요. 안나는 지금 샤워하고 있어요.  

2. 지금 숙제를 하고 있어요. 3. 아침 아홉 시에 전화했어요. 자고 있었는데요. 

4. 제가 숙제를 하고 있어요. 5. 끝나는 대로 설거지할게요.   

6. 그때 친구하고 이야기하고 있을 거예요. 7. 주말에 뭐 할 거냐고 했어요.  

8. 모든 방을 청소해야 한다고 들었어요.  9. 그는 점심을 했다고 해요.  
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10. 그는 모자라고 해요.    11. 그는 우유를 사지 말자고 해요. 

12. 집에 돌아가라고 해요.    13. 차가 있는데 자전거가 없어요. 

14. 영화가 끝나는 대로 집에 돌아갈 거예요. 15. 서울에 살고 있어요.   

16. 과일이 맛있지요?      17. 저녁을 먹었지요? 

18. 남동생이 녹색 바지를 입고 있어요.   19. 그분은 페태르인데 선생님이에요. 

20. 저녁을 먹는 대로 샤워할 거예요. 21. 그는 집을 사지 말라고 제안할 거예요. 

22. 스페인어를 배우라고 합시다.  23. 변호사가 아니었냐고 해요. 

24. 그는 언제 쉴 거냐고 해요.  25. 내일 오라고 해요.   

26. 너는 보여준 대로 했어요. 

 

3. feladat (107. oldal):  →  Ennél a feladatnál személyenként változó a megoldás.  

            Lásd tankönyv olvasmány. (TK. 142-143. oldal) 

 

 

HANGANYAG 
 
1. feladat (108. oldal): 

a. 010-3642-9831  b. 243-2586  c. 7281-6543  d. 357-9514  

e. 020-652-8134      f. 265-7218 

 

2. feladat (108. oldal): 

a. 5 b. 6 c. 2 d. 1 e. 3 f. 7 g. 4 h. 8 

 

3. feladat (108. oldal): 

a. 6 b. 8 c. 5 d. 9 e. 3 f. 1 g. 4 h. 2  i. 7 j. 10 
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4. feladat (108. oldal): 

a. 030-2974-3612  b. 789-9000  c. 535-6714  d. 754-8246   

 

5. feladat (108. oldal): 

a. 6 b. 4 c. 3 d. 5 e. 1 f. 2  

 

6. feladat (109. oldal): 

a. igaz  b. igaz  c. igaz   d. hamis  e. hamis  

 

7. feladat (109. oldal): 

 
 

 

 

109

6.  Írja a zárójelbe a párbeszédek alapján, hogy a sípszó utáni állítás igaz vagy hamis! 

 a. (          )             b. (          )             c. (          )             d. (          )             e. (          )

7.  Válassza ki a helyes képet az elhangzott mondatnak megfelelően!

 A 

 E 

 B 

 F 

 C 

 G 

 D 

 H 


