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Damian Kaleta 

PhD hallgató, Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

 

 

Nagyon örülök! 

(Feladatlap) 
 

 

Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (kezdő csoport) 

Téma besorolás: 

- műveltségterület  idegen nyelvi kultúra 

- tantárgy   magyar mint idegen nyelv 

- (nyelvvizsga) témakör utazás (repülgépen, taxival); város (Budapest) 

Időkeret:    60 perc 

Tanítási célok:   - az olvasott szöveg értési képesség fejlesztése 

     - a szórend gyakorlása 

- a névutók, névmások és határozószók ismétlése                             

és gyakorlása 

     - Budapest néhány látnivalójának megismerése 

Források: Erdős József Új színes magyar nyelvkönyv I. című 

könyvének a hetedik leckében található szöveg 

 

 

Feladatlap tartalma:  - szöveg (SZÖVEG) 

     - az olvasott szövegértési feladatok (FELADATOK)  

     - nyelvtan (NYELVTAN) 

     - nyelvtani feladatok (GYAKORLATOK) 

     - megoldókulcs (MEGOLDÁSOK) 
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FELADATLAP 

SZÖVEG: 

Nagyon örülök! 

A Ferihegyi repülőtér Budapesten van, a Belvárostól körülbelül 15 kilométerre keletre. 

Sok repülőgép érkezik ide külföldről. Az utasok Afrikából, Amerikából, Ázsiából vagy 

Európából jönnek. A repülőtérről autón, taxin vagy autóbuszon mennek be a városba. 

Reggel 8 óra van. Egy magyar repülőgép közeledik a repülőtérhez. A gép Londonból 

jön, de nem minden utas angol vagy magyar. Egy kínai utas kérdez valamit az egyik 

légikisasszonytól. A légikisasszonyok nemcsak angolul és magyarul beszélnek, hanem 

németül, franciául és spanyolul is. De sajnos kínai nyelven egyik légikisasszony sem beszél. És 

ez a kínai utas semmilyen idegen nyelven sem beszél. Szerencsére a közelben ül egy angol 

férfi, aki mindenféle nyelven beszél, egy kicsit még kínaiul is. Ő segít nekik: tolmácsol                      

a kínai utasnak... Ez az utas David Brown. Ő angol, Londonban él és dolgozik. Újságíró,                 

és nagyon sokat utazik. Mindenhol otthon van, sehol sem idegen. Nagyon sok nyelven beszél, 

természetesen magyarul is. 

A repülőgép Budapest fölé érkezik. Átrepül a város fölött, jobbra fordul, és leszáll                

a Ferihegyi repülőtéren. Az utasok kiszállnak. Mindenki bemegy a folyosón az épületbe. 

David nem autóbuszon megy be a városba, autót sem bérel. A repülőtér előtt sok taxi 

áll. David beül az egyik taxiba. A sofőr köszön neki, és elindulnak a város felé. 

Sofőr:  Hova megyünk? 

David:  A Gellért Szállodába. 

Sofőr: Igen, kérem. 

...... 

David: Ezen az úton elég nagy a forgalom. 

Sofőr: Igen, nagyon nagy. Sajnos nincs metró a repülőtér és a Belváros között,                         

és mindenki autóbuszon vagy autón megy be a városba. Nagyon siet? 

David: Nem, nem sietek. Ráérek. 

*** 

A Duna Budapestnél északról dél felé folyik. A jobb oldalon fekszik Buda, a bal 

oldalon pedig Pest. Budán sok hegy van. Ezek a hegyek nem magasak, de szépek. A pesti 

oldalon nincsenek hegyek. A fővárosban a folyó fölött kilenc híd van. Fent a Gellért-hegyen 

van a Citadella, és ott áll a Szabadság-szobor is. A Vár és a Mátyás-templom a Várhegyen 

van. Ez alatt a hegy alatt egy alagút van. Az Alagút mellett van a Sikló, amely felmegy               

a Lánchídtól a Halász-bástyához. 

*** 

Az előtt a szálloda előtt, amelyikben David lakik, mindig áll néhány szabad taxi.                

A Gellért Szálloda nemcsak jó, hanem drága is. Itt sok külföldi vandég van, és ők sokat 

utaznak taxin. Ez a szálloda Budán van a Duna-parton, a Szabadság hídnál. David kilép                
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a szállodából, de nem kér taxit. Egy magyar újságíróhoz, Csendes Péterhez indul. Az a kiadó, 

amelyikben Péter dolgozik, nincs messze a Gellért Szállodától. Pesten van a Duna-parton,                 

az Erzsébet híd és a Szabadság híd között. Kellemes idő van, de nagy a forgalom, az utcák 

zsúfoltak. David autóbuszra vagy villamosra sem száll fel, hanem átsétál a Szabadság hídon 

Pestre. Ott balra fordul, és elsétál a kiadóig. A Duna-parton az elé az épület elé érkezik, 

amelyikben a kiadó működik. Belép az épületbe, és odamegy a portáshoz. 

Portás: Jó napot kívánok, uram. 

David:  Jó napot kívánok. Csendes Péter szerkesztő úrhoz jövök. 

Portás: Második emelet ötös ajtó. A lift ott van jobbra. 

David:  Köszönöm szépen. 

Portás: Kérem. Viszontlátásra. 

Péter:  Szabad! 

David:  Jó napot kívánok. Csendes Pétert keresem. 

Péter:  Jó napot kívánok. Én vagyok Csendes Péter. 

David:  David Brown vagyok Londonból. 

Péter:  Á, ön az? Nagyon örülök. Tessék helyet foglalni... Kér egy kávét? 

David:  Igen, kérek. 

Péter:  Éva, két kávét kérünk. 

Péter:  Cigarettát? 

David:  Köszönöm, nem dohányzom. 

Péter: A program már készen van. Nagyon érdekes. Elég zsúfolt, de két 

kolléga és én majd mindenben segítünk önnek. 

...... 

Péter:  Ó, már tizenkét óra van? Egy pillanat, telefonálok az igazgatónőnek. 

...... 

Péter:  Igazgatónő, bemutatom a londoni kollégát, David Brown urat. 

Igazgatónő: Magas Judit vagyok. Nagyon örülök. Tetszik a program? 

David:  Igen, nagyon jó. 

Igazgatónő: Melyik szállodában lakik? 

David:  A Gellértben. 

Igazgatónő: És minden rendben van? 

David: Persze. A szálloda nagyon szép és kényelmes. És jó helyen van, közel                      

a Belvároshoz. 

A délutáni program igazán érdekes. Péter és David az Erzsébet hídon átsétál Budára. 

Ott felszállnak a 86-os autóbuszra Óbuda felé. A második megállóban leszállnak. A zebrán 

átmennek az úton, odamennek a Siklóhoz, és felmennek a Várba. Először bemennek egy 

múzeumba, ahol Péter mutat Davidnek néhány érdekes dolgot. Azután átmennek a Széchenyi 

könyvtárba. Itt sok érdekeset látnak, és David bemutatkozik annak a könyvtárosnőnek, aki 

majd segít neki a munkában. Végül beülnek egy vendéglőbe. Egy kicsit fáradtak, és nagyon 

éhesek és szomjasak. Esznek és isznak valamit, és mindenféléről beszélgetnek: Budapestről, 

Londonról, a munkáról, a kollégákról, és természetesen a futbollról. 

Erdős J., Új színes magyar nyelvkönyv I., Balassi Intézet 2007, 73-74. 
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FELADATOK: 

1. Olvassa el a szöveget és válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

1. Hol fekszik a Ferihegyi repülőtér? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

2. Hogyan jutnak el az utasok a repülőtérről a városba? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

3. Kinek és hogyan segít David Brown? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

4. Hova megy David Brown a repülőtérről? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

5. Hány híd van Budapesten? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

6. Hol fekszik a Gellért Szálloda? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

7. Hogyan és merre megy David Brown Pestre? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

8. Hányadik emeleten és hányas szobában dolgozik Csendes Péter? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

9. Kikkel találkozik David Brown? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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10. Mit csinál David Brown délután? 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

2. Tegyen fel kérdéseket az adott válaszoknak! Figyeljen a szórendre is! A válaszok 

értelme a szövegben található meg. 

1. ........................................................................................................................................? 

Sok repülőgép érkezik ide külföldről. 
 

2. ........................................................................................................................................? 

Kínai nyelven egyik légikisasszony sem beszél. 
 

3. ........................................................................................................................................? 

David nem autóbuszon megy be a városba. 
 

4. ........................................................................................................................................? 

Sajnos nincs metró a repülőtér és a Belváros között. 
 

5. ........................................................................................................................................? 

Egy magyar újságíróhoz, Csendes Péterhez indul. 
 

6. ........................................................................................................................................? 

Az elé az épület elé érkezik, amelyikben a kiadó működik. 
 

7. ........................................................................................................................................? 

Jó helyen van, közel a Belvároshoz. 
 

8. ........................................................................................................................................? 

A délutáni program igazán érdekes. 
 

9. ........................................................................................................................................? 

A második megállóban leszállnak. 
 

10. ........................................................................................................................................? 

Mindenféléről beszélgetnek: Budapestről, Londonról, a munkáról, a kollégákról, és 

természetesen a futbollról... 
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3. Írja alá az alábbi képeket! 

Szabadság-szobor, Citadella, Vár, Mátyás-templom, Sikló, Halász-bástya, Alagút 

   

          

 

 

 

 

1.   ………………………………                

                 2.   ……………………………..   

 

 

 

 

 

 

 3.   …………………………………..                      4.   ……………………………………  

 

 

 

 

 

 

5.   …………………………            6.  ……………………..         7.  ………………………… 
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NYELVTAN: 

1. Névutók: 

Hova megy? Hol van? Honnan jön? 

A ház elé  A ház előtt  A ház elől  

A ház mögé  A ház mögött  A ház mögül  

A fa alá  A fa alatt  A fa alól 

A város fölé  A város fölött  A város fölül 

A ház mellé   A ház mellett  A ház mellől  

A fák közé  A fák között  A fák közül  

A ház felé  - A ház felől  

 

Melyik fa alá szalad a kutya?  

 A kutya az alá a fa alá szalad, amelyik alatt a lányok ülnek. 

EZ / AZ  E / A, pl.: 

Ez előtt a ház előtt  E mellett a ház mellett 

Az elé a ház elé  A mellé a ház mellé 

 

 

2. Mindenki, mindenhol, senki, sehol... 

A. Névmások: 

 

Ki? 

 

Ki beszél magyarul? 

Mi? 

 

Mi jó? 

Milyen? 

 

Milyen nyelven 

beszélsz? 

Melyik? 

 

Melyik lány beszél 

magyarul?  

Aki  

 

Az beszél magyarul, 

aki a Magyar 

Tanszéken tanul  

Ami  

 

Az jó, ami egészséges  

Amilyen  

 

A nyelv, amilyen 

beszélek, magyar 

Amelyik  

 

Az a lány beszél 

magyarul, amelyik a 

Magyar Tanszéken 

tanul 

Mindenki  

 

Mindenki beszél 

magyarul  

Minden  

 

 

Minden jó  

Mindenféle  

 

Mindenféle nyelven 

beszélek  

Mindegyik  

 

Mindegyik lány 

beszél magyarul  
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Senki (sem)  

 

 

 

Senki sem beszél 

magyarul  

Semmi (sem) 

 

 

 

Semmi sem jó  

Semmilyen (sem) 

 

 

Semmilyen nyelven 

sem beszélek  

Semelyik (sem) / 

egyik sem  

 

Semelyik lány sem 

beszél magyarul / 

Egyik lány sem 

beszél magyarul  

Valaki  

 

Valaki beszél 

magyarul  

Valami  

 

Valami jó  

Valamilyen  

 

Valamilyen nyelven 

beszélek  

Valamelyik  

 

Valamelyik lány 

beszél magyarul  

 

 

 

B. Határozószók: 

 

Hol?  

 

Hol áll a fiú?  

Honnan?  

 

Honnan jön a 

fiú?  

Hova?  

 

Hova megy a 

fiú?  

 

Merre?  

 

Merre megy az 

autó?  

Merről?  

 

Merről jön az 

autó?  

Ahol  

 

A fiú ott áll, 

ahol a lány  

Ahonnan  

 

A fiú onnan jön, 

ahonnan a lány 

Ahova  

 

A fiú oda megy, 

ahova a lány  

Amerre  

 

Az autó arra 

megy, amerre a 

busz  

Amerről  

 

Az autó arról 

jön, amerről a 

busz  

Mindenhol  

 

A fiú mindenhol 

áll  

Mindenhonnan  

 

A fiú 

mindenhonnan 

jön  

Mindenhova  

 

A fiú 

mindenhova 

megy  

Mindenfelé  

 

Az autó 

mindenfelé megy  

 

Mindenfelől  

 

Az autó 

mindenfelől jön  

Sehol (sem)  

 

A fiú sehol sem 

áll  

Sehonnan (sem)  

 

A fiú sehonnan 

(sem) jön  

Sehova (sem)  

 

A fiú sehova sem 

megy / A fiú 

sehova megy  

Semerre (sem)  

 

Az autó semerre 

sem megy  

Semerről (sem)  

 

Az autó 

semerről sem 

jön  

Valahol  

 

A fiú valahol áll  

Valahonnan  

 

A fiú 

valahonnan jön  

Valahova  

 

A fiú valahova 

megy  

Valamerre  

 

Az autó 

valamerre megy  

Valamerről  

 

Az autó 

valamerről jön  
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GYAKORLATOK: 

 

1. Egészítse ki a mondatokat a megadott névmásokkal és határozószókkal (akik, merre, 

mindenféle, mindenfelől, mindenhol, sehol, sehova, semmilyen sem, valaki, valamit) 

 

1. Egy utas kérdez ........................... a légikisasszonytól. 

2. Az az úr, aki .................... idegen nyelven ........... beszél, a tanteremben van. 

3. Szerencsére ............................ nyelven beszélek és tolmácsolok neked. 

4. ........................, akiről beszélek, az Óváros felé megy. 

5. Mely utasok maradnak a szállodában? – Azok, ................ ................... sem akarnak 

menni. 

6. ................... mentek? – Először befordulunk balra, aztán jobbra, aztán pedig északra. 

7. ........................... autóbuszok és villamosok járnak, .......................... nagy a forgalom 

és ...................... sincs zebra. 

 

2. Alakítsa át a mondatokat a példa alapján! 

Ez a ház kicsi. Ebben a házban lakom.  Az a ház kicsi, amelyikben lakom. 

 

1. David ebben a szállodában lakik. Ebben a szállodában a feleségem dolgozik. 

.......................................................................................................................................... 

2. Péter ezen az ajtón megy. E mellett az ajtó mellet a titkárnő áll. 

.......................................................................................................................................... 

3. A szobor ez előtt az alagút előtt áll. Ez fölött az alagút fölött van egy hegy. 

.......................................................................................................................................... 

4. Ebben a városban sok látnivaló van. Ebbe a városba megyünk. 

.......................................................................................................................................... 

5. Ez elé az épület elé érkezem. Ennél az épületnél a kiadó van. 

.......................................................................................................................................... 

6. Ebben a kiadóban dolgoztok. Ez a kiadó nincs messze a Belvárostól. 

.......................................................................................................................................... 

7. Ebbe a múzeumba megyünk. Ebben a múzeumban sok érdekeset látunk. 

.......................................................................................................................................... 
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MEGOLDÁSOK 

FELADATOK: 

1.  

1. A Ferihegyi repülőtér Budapesten fekszik, a Belvárostól körülbelül 15 kilométerre keletre. 

2. Az utasok autón, taxin vagy autóbuszon jutnak el a városba. 

3. David Brown egy kínai utasnak segít: tolmácsol neki. 

4. A repülőtérről a városba, a Gellért Szállodába megy. 

5. Budapesten kilenc híd van. 

6. Budán, a Duna-parton, a Szabadság hídnál fekszik. 

7. Gyalog megy, a Szabadság hídon. 

8. Csendes Péter a második emeleten, az ötös szobában dolgozik. 

9. Kikkel találkozik David Brown? Csendes Péter szerkesztővel és Magas Judit igazgatónővel találkozik. 

10. Délután David Brown átsétál Csendes Péterrel Budára: felmennek a Várba, bemennek egy múzeumba 

és a Széchenyi könyvtárba, és végül beülnek egy vendéglőbe. 

2.  

1. Hány repülőgép érkezik ide külföldről? 

2. Beszél valamelyik légikisasszony kínai nyelven? 

3. Autóbuszon megy be David a városba? 

4. Van metró a repülőtér és a Belváros között? 

5. Kihez indul David Brown? 

6. Melyik épület elé érkezik David Brown? 

7. Hol van a Gellért Szálloda? / Milyen helyen van a Gellért Szálloda? 

8. Milyen a délutáni program? 

9. Mit csinálnak a második megállóban? 

10. Miről beszélgetnek David Brown és Csendes Péter? 

3.  

      1) Vár; 2) Szabadság-szobor; 3) Alagút; 4) Mátyás-templom; 5) Halász-bástya; 6) Sikló; 7) Citadella. 

GYAKORLATOK: 

1.  

1. Egy utas kérdez valamit a légikisasszonytól. 

2. Az az úr, aki semmilyen idegen nyelven sem beszél, a tanteremben van. 

3. Szerencsére mindenféle nyelven beszélek és tolmácsolok neked. 

4. Valaki, akiről beszélek, az Óváros felé megy. 

5. Mely utasok maradnak a szállodában? – Azok, akik sehova sem akarnak menni. 

6. Merre mentek? – Először befordulunk balra, aztán jobbra, aztán pedig északra. 

7. Mindenfelől autóbuszok és villamosok járnak, mindenol nagy a forgalom és sehol sincs zebra. 

 

2.  

1. David abban a szállodában lakik, amelyikben a feleségem dolgozik. 

2. Péter azon az ajtón megy, amelyik mellett a titkárnő áll. 

3. A szobor az előtt az alagút előtt áll, amelyik fölött van egy hegy. 

4. Abban a városban van sok látnivaló, amelyikbe megyünk. 

5. Az elé az épület elé érkezem, amelyiknél a kiadó van. 

6. Abban a kiadóban dolgoztok, amelyik nincs messze a Belvárostól. 

7. Abba a múzeumba megyünk, amelyikben sok érdekeset látunk. 

 

 


