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TARTALOM СОДЕРЖАНИЕ

Lecke Téma Szókincs Nyelvtan Beszéd-
szándékok

1. 
cтр. 7

Семья Családi kapcsolatok, 
a családi élet 
eseményei

– kérdőnévmások
– gyűjtőszámnevek
– kölcsönös névmás
– a „свой” használata

Csodálkozás, 
meglepődés

2. 
cтр. 17

Школа Iskolai eredmények, 
iskolatípusok

– melléknév rövid    
alakja

– melléknév fokozása

Egyetértés, 
egyet nem 
értés

3. 
cтр. 27

Деньги, 
покупки

A pénz szerepe a 
családban, vásárlás, 
reklamáció

– folyamatos 
és befejezett 
szemléletű 
igék képzése,  
használata

– az egyszerű jövő 
idő

Elismerés, 
dicséret, 
elégedetlen-
ség

4. 
cтр. 37

Поездки, 
отпуск

Utazás, útitervek, 
nyaralási szokások

– mozgást jelentő 
igék

Óhaj, 
szándék, 
döntés 
indoklása

5. 
cтр. 47

Люди, 
характеры, 
роли

Emberi kapcsolatok, 
külső és belső 
tulajdonságok

– a felszólító mód
– határozatlan 

névmások

Érdeklődés, 
preferencia a 
döntésben

6. 
cтр. 57

Здоровье Egészséges élet-
mód, az orvosnál

– általánosító 
névmások

Tanács, javas-
lat, elfogadás, 
elutasítás

7. 
cтр. 67

Работа A munkahelykeresés 
formái, divatos 
szakmák és 
foglalkozások, 
állásinterjú

– a feltételes mód
– tagadó névmások

Elkeseredett-
ség, 
vigasztalás, 
bátorítás
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СОДЕРЖАНИЕ 5.

Lecke Téma Szókincs Nyelvtan Beszéd-
szándékok

8. 
cтр. 77

Транспорт Közlekedési 
lehetőségek, 
a tömegközlekedés, 
városi intézmények, 
lakóhelyek

– a „чтобы” kötőszó 
használata

– egyenes és függő 
beszéd

Vélemény- 
kérés, 
vélemény-
 kifejtés

9. 
cтр. 87

Спорт Szabadidős sport 
és szórakozás, 
élvonalbeli 
sportolók

– cselekvő 
melléknévi 
igenevek

– tő- és sor-
számnevek

Lehetőség, 
valószínűség 
kifejezése

10. 
cтр. 97

Природа A vidéki élet, 
természeti 
jelenségek, 
házikedvencek

– szenvedő 
melléknévi 
igenevek

– a szenvedő 
szerkezet

– a „себя”  visszaható 
névmás

Udvarias 
kérés, 
kívánság

11. 
cтр. 107

Культура Szabadidős 
elfoglaltságok, 
vélemények 
könyvekről, 
fi lmekről, 
a média szerepe

– határozói igenevek
– mellérendelt össze-

tett mondatok
– -мя végű főnevek

Tetszés, 
nem tetszés 
kifejezése

12. 
cтр. 117

Наука A technikai 
fejlődés pozitív és 
negatív hatásai, 
a számítógép 
használat 
szakkifejezései

– alárendelt összetett 
mondatok

– a „тот” mutató-
névmás

– eszközhatározó 
eset használata

– vonatkozó 
névmások

Ellenvetés, 
érvelés a 
vitában

Запись на компакт-диске cтр. 127
Ключ cтр. 145
Словарик cтр. 149
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