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I. fejezet
Köszönési formák. Ismerkedés

Форми привітання. Знайомство

1. óra
Szia! Jó napot kívánok! – Привіт! Добрий день!

1. Párosítsd a képeket és a mondatokat! – З’єднай малюнки з ре-
ченнями!

1 2 3

4 5 6

__________ Jó reggelt kívánok!
__________ Viszontlátásra! Viszlát!
__________ Jó éjszakát kívánok! 
__________ Csókolom! 
__________ Szia! Sziasztok!
__________ Jó napot kívánok! 

2. Írj a képek alá egy köszönési formát! – До кожного з малюнків 
напиши одне із вивчених привітань! 

   este reggel nappal éjszaka

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

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

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

...............................
............................
............................
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3. Alkoss párbeszédet a képek alapján! – Побудуй діалог за ма-
люнками! 

– Szia! Kati vagyok. És te?
– Szia! Zoli vagyok. Nagyon örülök. 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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4. ĺrd az időpontok mellé a megfelelő köszönési formát! – До кож-
ної години напиши відповідне привітання!

6:00 – ________________________________________________
12:00 – _______________________________________________
21:00 – _______________________________________________
8:00 – ________________________________________________
14:00 – _______________________________________________
20:00 – _______________________________________________

5. Pótold a hiányzó szavakat, betűket! – Встав слова чи букви, 
яких бракує! 

Reggel ezt kívánjuk egymásnak:
……. r...gg...lt!
Este pedig ezt: 
……… ...st...t!
Ha aludni megyünk, akkor ezt kívánjuk:
Szép ...lmok......!

6. Mit csinál a nap? Írd a kép alá! –Що робить сонце? Підпиши 
малюнки! 

_________________________    ____________________       _____________________

7. Rajzold le a verset! – Намалюй вірш!
Pont, pont vesszőcske.  
Kört rajzolok köréje.
Kész a nap.
Kiszínezzük sárgára!
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2. óra
Ki vagy? – Хто ти?

1. ĺrd le a betűket és a szavakat! – Напиши літери та слова!
Aa
_______________________________________________________
Áá
_______________________________________________________
Ee
_______________________________________________________
Éé
_______________________________________________________
Ii
_______________________________________________________
ĺí
_______________________________________________________
Anna
_______________________________________________________
Ádám
_______________________________________________________
Endre
_______________________________________________________
Éva
_______________________________________________________
Ilona
_______________________________________________________
Ibolya
_______________________________________________________

2. Válassz a felsorolt nevek közül és nevezd el a gyerekeket! – Дай 
імена дітям! 

_______________ _______________ _______________ _______________
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_______________ _______________ _______________ _______________

Ági, Tamás, Ádám, Anna, Klári, András, Ibolya, Ilona

3. Írj köszönési formákat a képeknek megfelelően! – Напиши при-
вітання відповідно до малюнків! 

_________________       __________________       _________________

_____________________        ________________

4. Alkoss neveket, írd le őket! – Яка фігура – яке ім’я? (Ahány szö-
gűek az alakzatok, annyi betűből állnak a nevek!)

 

igá 
    

 
má
sta 

      

 
ád
má 

      

 
na
na 

     

 
lár
ik 

 
andr
ás 

    na
ilo 

     
lyai
bo 

Ági,
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5. Pótold a hiányzó betűket! – Допиши відповідні літери! 
...bl...k, ...jt... , ...gy, h...z, ...lm... 
gy...r...k, ...mb...r, k...p, t...l 
...sk...l... , k...r...k, c...m, ...r, ...boly... 

6. Írj más-más magánhangzót a mássalhangzók közé, és más-más 
szót kapsz! Melyek ezek a szavak? – Запиши різні голосні між 
приголосними та запиши отримані слова! 

k...r ………….. p...k …………... sz...j …………….
………………. ……………....... ………………….
………………. ……………....... ………………….

7. Találd ki, milyen betűt kell írni a szavak végére! – Відгадай, на 
яку літеру закінчується слово!

labd_ kef_

macsk_ bicikl_

medv_ Zol_
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3. óra
Ki ő? – Хто це?

1. Írd le a betűket! Gyakorold a betűk helyesírását! – Напиши літе-
ри правильно!

Bb
_______________________________________________________
Cc
_______________________________________________________
Dd
_______________________________________________________
Ff 
_______________________________________________________
Gg
_______________________________________________________
Kk
_______________________________________________________
ll
_______________________________________________________
Mm
_______________________________________________________
Nn
_______________________________________________________
Pp
_______________________________________________________
Rr
_______________________________________________________
Ss
_______________________________________________________
Tt
_______________________________________________________
Vv
_______________________________________________________
Zz
_______________________________________________________
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2. Alkoss mondatokat a képek alapján! – Побудуй речення за ма-
люнками! 

Mária Anna Péter Zoli
Ki ő? Ő Mária.    Ki ő? _________ Ki ő? _________ Ki ő? _________
Mi ő? Ő tanárnő.  Mi ő? _________ Mi ő? ________ Mi ő? _______

3. ĺrd külön csoportba a lány- és külön csoportba a fiúneveket! – За-
пиши в окремий стовпчик імена дівчат та хлопців!

Olga, Béla, Anna, Zoltán, Mária, Rózsa, Pál, Katalin, Tamás, Dénes
A) lánynevek                                       B) fiúnevek

_____________________________      _____________________________
_____________________________      _____________________________
_____________________________      _____________________________

4. Párosítsd a mondatokat a képekkel! – Поєднай малюнки з ре-
ченнями! 

Ki ő?     Ő Tamás.  Ő Anna.
Ki ő?     Kik ők?  Ő Gábor és ő Katalin.
Ő Kati és ő Ibolya.  Kik ők?   

Ki ő? _______________ Kik ők? _______________

Ő Tamás. _______________ _______________ _______________
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5. Pótold a hiányzó betűket a szavakban! – Встав відповідні літе-
ри у слова!

b...b... , G...b...r , p...r...s , v...r...g , V...r... , f... , k...ck... , L...c... 

6. Írj az „r” és az „s” betű elé meg után egy-egy betűt, hogy értel-
mes szót kapj! Le is rajzolhatod a szót! – Встав відповідні літери 
перед «r» та після «s» так, щоб отримати слово відповідного 
значення! Можеш намалювати його! 

_r_ = _________________       _r_ = ________________
_s_ = _________________       _s_ = _________________

7. Ki milyen betűvel nevet? – Хто якою літерою сміється? 
Aki a-val nevet, az így nevet: h... h... h... !
Aki i-vel nevet, az így nevet: h... h... h... !
Aki e-vel nevet, az így nevet: h... h... h... !
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4. óra
Mi ez? Mi az? – Що це? Що то?

1. Írd le a betűket és a mondatokat! – Напиши літери та слова!

Сs cs
_______________________________________________________
kacsa 
_______________________________________________________
Ez egy kacsa.
_______________________________________________________
Sz sz
_______________________________________________________
szoba
_______________________________________________________
Az egy szoba.
_______________________________________________________
Zs zs
_______________________________________________________
zsiráf
_______________________________________________________
Ez egy zsiráf.
_______________________________________________________
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2. Kösd össze a képet a megfelelő kezdőbetűvel! – Поєднай малю-
нок з відповідною початковою літерою! 

sz

k

l 

zs

cs

n

f

3. Mi van Gáborhoz közel, s mi van távol? – Що знаходиться близь-
ко до Габора, а що віддалено? 

Mi ez?                              Mi az? 
Mi az?    

Mi ez? 
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4. Nevezd meg és írd le a képeken található dolgokat! – Напиши, 
що ти бачиш на малюнку!

Mi ez? 

Ez egy alma. Ez egy_________ Ez egy_________ Ez egy_________

Mi az? 

Az egy autó. Az egy_________ Az egy_________ Az egy_________

5. Írd le a mondatok tagadó alakját! – Напиши заперечні речення!
Ez egy alma. – Ez nem egy alma.  Az egy kutya. – …………….
Ez egy könyv. – ………………....  Az egy táska. – ……………..
Ez egy füzet. – ………………….  Az egy toll. – …………….....

6. Fejtsd meg a találós kérdéseket! Segítenek a képek! – Відгадай 
загадки! Допоможуть малюнки! 

Melyik ló nyír?  ............................................................

Melyik tó van fából?  ...................................................

Melyik ló eszik villanyáramot?  ..................................
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7. Felelj a kérdésekre a képek alapján! – Дай відповіді на запитан-
ня за малюнками!

Ez egy könyv? Ez egy citrom? 

Igen, ez egy könyv. Nem, ez nem egy citrom. 
Ez egy alma.

Ez egy táska? Ez egy bicikli?

__________________________ 
__________________________

______________________________ 
______________________________

Az egy kutya? Az egy kocka? 

__________________________ 
__________________________

______________________________ 
______________________________
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5. óra
Tamás vagyok! És te? – Я Томаш! А ти? 

1. Írd le a betűket, szavakat, mondatokat! – Напиши літери, слова 
та речення!
Gy gy
_______________________________________________________
ágy
_______________________________________________________
Ez egy ágy.
_______________________________________________________
Ny ny 
_______________________________________________________
nyúl
_______________________________________________________
Mi ez? Ez egy nyúl.
_______________________________________________________
Ty ty
_______________________________________________________
tyúk
_______________________________________________________
Ez egy tyúk.
_______________________________________________________

2. Írd le helyesen a szavakat! – Напиши правильно слова!
á r ny nyár     r a m a gy  ________
z á h  ________    á ny l  ________
ny ö v k ________    ty k ú ________

3. Pótold a „lenni” ige megfelelő alakját! – Напиши відповідну 
відмінкову форму слова «lenni»!

1.(én) Tanuló vagyok.
2.(te) Diák ......................................... .
3. Ki ............................................. (te)? 
4. (én) Magyar .................................. .
5. (én) Nem ............................ tanuló.
6. (ő) Ukrán ...................................... .
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4. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання!
– Ki vagy?  – Tamás vagy? 
_______________________  – _______________________
– Magyar vagy? – Ukrán vagy?
_______________________ – _______________________
– Tanuló vagy? 
– _______________________

5. Válaszolj a képek alatt lévő kérdésekre! – Дай відповіді на запи-
тання, які записані під малюнками!

– Ez egy ló? – Ez egy könyv? – Ez egy autó?
– Nem. Ez nem egy ló. –______________ – _____________

– Ez egy kacsa. – ______________ – _____________

– Ez egy labda? – Ez egy vonalzó? – Ez egy kutya?
– _____________ – _____________ – ______________
– _____________ – _____________ – ______________

6. Ki kicsoda? Pótold a „lenni” szó helyes alakját! – Хто є хто? За-
пиши відповідну відмінкову форму слова «lenni»!

(én) tanuló .................. (te) 10 éves ................. (ő) tanár ....................
(te) magyar ................. (én) ukrán ................. (te) magas ...................
(ő) orvos ...................... (te) János ................... (én) vidám .................
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7. Fejtsd meg a találós kérdéseket! Segítenek a rajzok! – Відгадай 
загадки! Допоможуть малюнки!

Melyik tű nem szúr? .................................................. 

Melyik tűnek van feje? .............................................. 
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6. óra
Hány éves vagy? – Cкільки тобі років?

1. Írd le a betűket, szavakat, mondatokat! – Напиши літери, слова 
та речення!

O o 
_______________________________________________________
orvos
_______________________________________________________
Ki ő? Ő egy orvos.
_______________________________________________________
Ó ó
_______________________________________________________
óra
_______________________________________________________
5 óra van.
_______________________________________________________
U u
_______________________________________________________
utca
_______________________________________________________
Az egy utca.
_______________________________________________________
Ú ú
_______________________________________________________
új
_______________________________________________________
A táska új.
_______________________________________________________
újság
_______________________________________________________
Ez egy magyar újság.
_______________________________________________________
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2. Kösd össze! – З’єднай!
kettő  10
tíz 9
négy 12
hét 11
egy 1
tizenegy 6
három 2
hat 4
tizenkettő 7
kilenc 3
nyolc 5
öt 8

3. ĺrd le, hány évesek a gyerekek! – Напиши, скільки років дітям!

András    Gábor  Anna   Vera

10  8 12  7 5  11 9 6

Misi   Ákos  Olga    János

Példa: András 10 éves.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4. Számolj, majd írd le a számokat betűkkel! – Порахуй та напиши 
цифри літерами!

három + kettő = öt   tíz – öt =
öt + négy =    kilenc + három =
hat + kettő =     hét – négy =
kettő + nyolc =   egy + hat = 

5. Írd le a számokat 1-től 10-ig betűvel! – Напиши цифри літера-
ми від 1-го до 10-ти!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K
I
L
E
N
C

6. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! – Відгадай кросворд!

3

2

1

1

2

3
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7. Kösd össze a számokat! –З’єднай цифри! 
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7. óra
Milyen az asztal? – Який стіл?

Milyen a szék? – Який стілець?
„A”, „az” névelő – Артиклі «a», «az»

1. Írd le a betűket, szavakat, mondatokat! – Напиши літери, слова 
та речення!
J j 
_______________________________________________________
János
_______________________________________________________
János 10 éves.
_______________________________________________________
Ly ly
_______________________________________________________
lyuk
_______________________________________________________
Ibolya
_______________________________________________________
Ibolya orvos.
_______________________________________________________

2. Kösd össze a kis és nagy betűket! – З’єднай великі і малі літери!

A N T H C M D I R O E K B
b e r k d a o i n k t m c

3. Írd le helyesen a szavakat! – Напиши правильно слова!
1. z í v     víz    
2. j v a   _________  5. v o r o s  _________
3. r k e t   _________  6. r á t a n  _________
4. b u k a r o  _________  7. j a t ó   _________

4. Írd a pontok helyére a megfelelő betűket! – Допиши відповідні 
літери на місці крапок! 

– Jó n...pot!   – Cs...k...l...m!
– Szi... !    – V...sz...ntl...t...sr... !
– H...gy v...gy?  – Jó r...gg...lt!
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5. ĺrd a szavak elé a megfelelő névelőt! – Запиши відповідний ар-
тикль перед словами!

___szilva  ___nap  ___labda  ___Kijev
___alma   ___szőlő  ___János  ___zsiráf
___könyv  ___zsiráf  ___ajtó  ___asztal

6. Rakd sorrendbe a szavakat és írj mondatokat! – Склади слова у 
правильному порядку та побудуй речення!

1. vagy, ki ? ________________________________
2. vagyok, Péter . ____________________________
3. vagy, hogy ? ______________________________
4. napot, jó, kívánok ! ________________________
5. vagy, István ? _____________________________

7. Számozd meg úgy a mondatokat, hogy párbeszéd alakuljon ki! – 
Постав цифри перед реченнями так, щоб отримати діалог! 

A)
 – Szia, Kati! Hogy vagy? 
 – Köszönöm szépen, jól. És te?
 – Szia, Misi! 
 – Köszönöm, én is jól vagyok.

B)
 – Szia, Kati! Hogy vagy? 
 – Nati vagyok.
 – Szia! Te ki vagy? 
 – Peti vagyok. És te ki vagy? 

C)
 – Köszönöm, jól vagyok. És te? 
 – Jó napot, tanárnő?
 – Jó napot, Gábor! 
 – Hogy van?
 – Köszönöm, én is jól vagyok.

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   26Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   26 2022. 04. 25.   11:52:022022. 04. 25.   11:52:02



27

8. óra
Hol van? – Де знаходиться?

1. Írd le a betűket, szavakat, mondatokat! – Напиши літери, слова 
та речення!

Ö ö 
_______________________________________________________
könyv
_______________________________________________________
Ez egy magyar könyv.
_______________________________________________________
öt
_______________________________________________________
Kati 5 éves.
_______________________________________________________
Ő ő
_______________________________________________________
ősz
_______________________________________________________
Itt az ősz.
_______________________________________________________
Ki ő? Ő Ernő.
_______________________________________________________

2. Egészítsd ki a számsort! – Допиши ряд цифр! 

egy, ________________, három, négy, ________________, 
_______________, hét, _______________, _______________, 
tíz,   ________________,   tizenkettő.
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3. Kapcsold össze a szavakat a képekkel! – З’єднай малюнки з від-
повідними словами!

a nap

a kutya

a ház

az alma

a baba

a róka

az asztal

az egér

a könyv
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4. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання!

– Hol van az ing? – Hol van a toll?
– Az ing a szekrényben van. – ______________________ .

– Hol van a lány? – Hol vannak a gyerekek?
– ______________________ . – ______________________ .

5. Válaszolj a kérdésekre „igen”-nel vagy „nem”-mel! – Дай відпо-
відь «так» або «ні» на запитання! 

a) – Ő egy lány. Igaz?     

– Igen, igaz. Ő egy lány.

b) – Ez egy tigris. Igaz?

– Nem, nem igaz. Ez egy egér.   

c) – Ez egy ház. Igaz? (ház)

_____________________________   
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d) – Ez egy labda. Igaz? (vonalzó)

_____________________________   

e) – Ez egy vonalzó. Igaz?(könyv)

_____________________________   

f) – Ez egy virág. Igaz? (virág)

_____________________________   

6. Melyik szó melyik virághoz tartozik? Írd be! – Визнач, до якої 
квітки належать слова!

 

              a, á, o,ó, u, ú    e, é i, í, ö, ő, ü, ű
rózsa, nefelejcs, szekfű, orgona, mályva, tőzike, árvácska, írisz

7. Kösd össze az összeillőket! – З’єднай слова з відповідними за-
кінченнями!

ház   -ban   erdő 
lift      üveg

szekrény  -ben   tolltartó
ágy       fiók
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9. óra
Mit csinálsz? Hol élsz? – Що робиш? Де живеш?

1. Írd le a betűket, szavakat, mondatokat! – Напиши літери, слова 
та речення! 

Ü ü 
_______________________________________________________
üveg
_______________________________________________________
tükör
_______________________________________________________
sün
_______________________________________________________
Ű ű
_______________________________________________________
űrhajó
_______________________________________________________
fű
_______________________________________________________
fésű
_______________________________________________________

2. Írd le, hol élnek a gyerekek! – Напиши, дe живуть діти!

Mónika  Budapesten
Karina ––––––––––––––––––––––––––––––––––Berlinben
Misi –––––––––––––––––––––––––––––––––––Kijevben
Ádám ––––––––––––––––––––––––––––––––––Beregszászban
Olga –––––––––––––––––––––––––––––––––––Munkácson
Kati  Londonban

Példa: Mónika Londonban él.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Szerkessz mondatokat a képek alapján! – Побудуй речення на 
основі малюнків! 

Amerika Debrecen Hamburg Kijev

1. Elíz Amerikában él.
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________

4. Mi ez? Írd le! – Що це? Напиши!
a) 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
________ ________ ________ ________ ________ ________

7. 8. 9. 10. 11. 12.
________ ________ ________ ________ ________ ________

b) Rakd ábécésorrendbe a képeket! – Постав малюнки в алфавіт-
ному порядку! 

E

5
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5. Egészítsd ki a szavakat! – Допиши слова!

rajzol______ (én) sétál_______ (te)
ír______ (ő) pihen______ (én)
beszél______ (te) énekel______ (én)
áll______ (ő) tanul_______ (te)

6. Másold le a következő szavakat! – Перепиши наступні слова! 

Budapest, Kijev, Beregszász, London 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7. Hol élsz? Írd a megfelelő helyre a szavakat! – Де живеш? Запи-
ши слова у відповідний квадрат! 

Ungvár, Debrecen, Magyarország, Nyíregyháza, Anglia, Kína, 
Amerika, Berlin, Munkács, Budapest

-ban, -ben -n, -on, -en, ön
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10. óra
Megtanultuk az ábécét. – Ми вивчили весь алфавіт.

1. Írd le a betűket, szavakat, mondatokat! – Напиши літери, слова 
та речення!

Dz dz
_______________________________________________________
madzag
_______________________________________________________
Dzs dzs
_______________________________________________________
dzsungеl
_______________________________________________________
A tigris a dzsungelben él.
_______________________________________________________
Ww
_______________________________________________________
watt
_______________________________________________________
Xx
_______________________________________________________
taxi
_______________________________________________________
Qq
_______________________________________________________
quad
_______________________________________________________

2. Egészítsd ki a táblázatot! – Доповни таблицю! 

A a B b D d Dz dz Dzs dzs F f
Gy gy Í í J j Ly ly Ny ny O o

Ö ö Ő ő Q q R r T t Ty ty Ú ú
Ü ü W w X x Y y
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3. Rakd ábécésorrendbe a szavakat! – Постав слова в алфавітно-
му порядку! 

kert, ágy, fű, alma, béka, nap, szőlő, ló, olló, medve, zsák
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Pótold a hiányzó magánhangzókat! – Допиши відповідні го-
лосні! 

d...b d...... c...p... m...d...r m...ggy h...j...

5. Alkoss szavakat a betűkből és a szótagokból! – Побудуй слова з 
поданих літер та складів!

ra
kó

ha
űr
jó

lő
sző

k        ny
ö
v

_________ _________ _________ _________

6. Rendezd mondatokká a szavakat, majd írd le! – Склади слова у 
відповідному порядку! Запиши речення! 

él Laci Ukrajnában és Kati

és írok az iskolában olvasok (én)
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7. Pótold a hiányzó betűket! Írd le a neveket! – Допиши відповідні 
літери! Запиши імена! 

...va ...isi ...arcsi ...nikó ...olt

...udit ...anyi ...omi ...ruzsi ...éter
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11. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Tagold a szöveget szavakra, másold le helyesen! – Розклади текст 
на слова та перепиши правильно! 

Nyolcóravan. Aziskolábanmegszólalacsengő. Agyerekekapadbanülnek.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Sorold betűrendbe a szavakat, másold le! – Напиши слова в ал-
фавітному порядку! 

béka, macska, zsiráf, cica, kutya, egér, hal, tigris, oroszlán, krokodil
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Pótold a hiányzó ékezeteket! – Постав відповідні наголоси! 
auto, fesu, ajto, roka, ora

4. Írd le a betűk nagybetűjét! – Допиши відповідну велику літеру!  
a, m, ú, s, l, i, g, é, t, ő, z, k, p

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Hányszor bújtak el a kijelölt betűcsoportok az alábbi betűhal-
mazokban? Írd be a négyzetbe, mennyit találtál! – Скільки разів 
заховався підкреслений склад у наборі букв? Запиши цифру в 
чотирикутник! 

ma    semasimaemiam   

em    esemasemaemia 
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es    seiesesieamese   

im    meimesieimesei     

6. Kik laknak a házban? Írd le a nevüket! – Хто живе у будинку? 
Напиши їх імена!

lárka mile amem

_____________ _____________ _____________

téper iloz mii

_____________ _____________ _____________

7. Pótold a versbe a hiányzó ékezeteket! – Допиши у вірш відпо-
відні наголоси!

Erdo mellett nem jo lakni, 
mert sok fat kell hasogatni. 
Tizenharom olet meg egy felet, 
oleljen meg engem, aki szeret.

       (népköltészet)
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II. fejezet
Én és a családom, barátaim – Я і моя родина, друзі

12. óra
Mi a foglalkozásuk, szakmájuk? – Хто вони за професією?

1. Milyen foglalkozás ez? Írd a képek alá! – Яка це професія? На-
пиши під малюнками!

________ ________ ________

________ ________ ________

2. Kösd össze és alkoss mondatokat! – З’єднай та побудуй речення! 

A festő kenyeret süt.

A varrónő levelet ír.

A pék képet fest.

Az ápolónő ruhát varr.

A titkárnő ápolja a betegeket.

Az óvónő tanítja a gyerekeket.
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Példa: A festő képet fest.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Ki hol dolgozik? Kösd össze! Írj mondatokat! – Хто де працює? 
З’єднай та побудуй речення! 

orvos  gyárban
szakács   óvodában
tanár   kórházban
eladó   konyhában
munkás   boltban
óvónő   iskolában

Példa: Az orvos a kórházban dolgozik.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Ki hol él? Írj mondatokat! – Хто де живе? Напиши речення! 

Karina .................. Ukrajna ..................
Bianka ................. Amerika ..................
Kati .................. Magyarország .............
Olga ................. Olaszország .................
Jack .................. Németország ...............

él

Példa: Karina Németországban él.
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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5. Írd be az igék végződéseit! – Допиши відповідні закінчення у 
дієсловах!

a) (Én )iskolában tanul .................. .
b) (Te) hol vásárol .......................... ?
c) Kati a könyvtárban főz .............. .
d) (Én) a konyhában főz ................ .
e) (Te) mikor tanul ............. magyarul?

6. Írd az igéket a hozzá tartozó névmásokhoz! – Перепиши дієсло-
ва до відповідних займенників! 

beszélek írsz rajzol vagyok olvasok

vagy pihensz sétálsz ül állsz

felelek árul építek nézek

én
_______________________________________________________

te
_______________________________________________________

ő
_______________________________________________________

7. Írd a szavakat a megfelelő körbe! – Запиши слова у відповідне 
коло! 

ház, gyerek, csokoládé, állat, lány, szemüveg, szendvics, szék, toll, 
hal, férfi, feladat, Misi;

-t

-ot

                       

-et
-at
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13. óra
Hány forint? – Скільки форинтів?

1. Mennyibe kerül? – Скільки коштує?

      

40 Ft  85 Ft   500 Ft 100 Ft 80 Ft  450 Ft

Példa: A labda 500 forint.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Írd a párbeszéd mondatait helyes sorrendbe! – Запиши фрази 
діалогу у правильній послідовності! 

1. Kérek egy füzetet. ____________________________________
2. Miben segíthetek? ____________________________________
3. Jó napot kívánok! ____________________________________
4. Viszontlátásra! ______________________________________
5. Még valamit? ________________________________________
6. Mennyit fi zetek? _____________________________________
7. Kérek még egy tollat is. ________________________________
8. Jó napot kívánok! ____________________________________
9. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! _______________________
10. Egy füzet és egy toll összesen 15 forint. ___________________

3. Írd le a számokat betűvel! – Запиши цифри літерами! 

14 ___________________  54 ___________________
21 ___________________  66 ___________________
13 ___________________  18 ___________________
32 ___________________  27 ___________________
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4. Írd le a számokat számjegyekkel! – Запиши числа цифрами! 
hetvenegy –  _______  nyolcvannyolc –  _______
huszonhat –  _______  negyvenöt –  _______
tizennégy –  _______  kilencvenkettő – _______
ötvenhét –  _______  tizennyolc –  _______

5. Alkoss mondatokat a példa alapján! – Напиши речення за прик-
ладом! 

  toll   táska
A  ágy  a lakás
Az  asztal  az szoba   van.
  tanuló  iskola
  pohár  szekrény
Példa: A toll a táskában van.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Melyik szó van a házban? Melyik a szekrényben? – Які слова є у 
будинку, а які у шафі? 

labda  alma   óra  tükör   uborka
kifli  körte   fésű  ágy   tű

     
a, á, o, ó, u, ú    e, é, i,í, ö, ő, ü, ű
labda, ________________  kifli, ___________________
_____________________  _______________________
______________________  _______________________

7. Állítsd betűrendbe a lányneveket! – Постав дівочі імена в ал-
фавітному порядку!

Kató, Nóra, Margó, Zsóka, Rózsa
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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14. óra
A családom – Моя сім'я

1. Írd be a hiányzó betűket! – Допиши відповідні літери! 
Á  A   Ö  Ő   Ú

... pa   b ... ty    n ... vér

... nya   … cs    h … g

2. Egészítsd ki a táblázatot! – Допиши таблицю! 

az én apukám bátyám
a te öcséd húgod
az ő anyukája nővére

3. Olvasd el a 2. feladatot a tankönyvben (38. oldal) és válaszolj a 
kérdésekre! – Прочитай завдання під номером 2 у підручнику 
(сторінка 38) та дай відповіді на запитання! 

– Hány éves Sanyi anyukája? 
–

_______________________________________________________
– Hány éves Sanyi apukája?
–

_______________________________________________________
– Ki Andi?
–

_______________________________________________________
– Hány éves Gábor?
– 

_______________________________________________________
– Ki János?
– 

_______________________________________________________
– Hány éves János? 
– 

_______________________________________________________

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   43Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   43 2022. 04. 25.   11:52:042022. 04. 25.   11:52:04



44

4. Ki kicsoda? Kösd össze! – Хто є хто? З’єднай! 

apa húg anya Gábor nagyapa

Péter nagymama báty Andi Mária

Mária János

5. Rajzold le a családfádat. Beszélj a családodról! – Намалюй своє 
родовідне дерево. Розкажи про свою сім’ю! 

6. Állítsd betűrendbe a fiúneveket! – Постав імена хлопців в ал-
фавітному порядку! 

Ödön, Jenő, Ernő, Benő, Gergő, Örs
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

7. Pótold a hiányzó ékezeteket. Másold le a szavakat! – Допиши 
відповідні наголоси. Перепиши слова! 

vodor, oreg, fenyo, rendor, Erno, teto 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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15. óra
Együtt a család – Сім’я разом

1. Ki kihez tartozik? – Хто кому пара? 
nagyapa nagybácsi anya fiútestvér

lánytestvér apa nagynéni nagymama

2. Írd le a szavakat többes számban! – Запиши слова у множині! 
fa – ______________ virág – ____________
lámpa – ___________ ház – _____________
kocka – ___________ sál – ______________
baba – ____________ alma – ____________

3. Kösd össze! Írd le! – З’єднай та напиши! 

erdő                 -k pad
kenyér             -k kifli
könyv            -ok gyümölcs
alma              -ak ajtó
sál                  -ek tanuló
virág              -ök körte

4. Tedd többes számba a mondatokat! – Постав речення у множині! 
Ez egy ház.     Ezek házak.

_______________________________________________________
Ez egy róka.

_______________________________________________________
Ez egy szoba.

_______________________________________________________
Ez egy alma.

_______________________________________________________
Ő egy lány.

_______________________________________________________
Ő egy orvos.

_______________________________________________________
Ez egy ceruza.

_______________________________________________________
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Az egy telefon.   Azok telefonok.
_______________________________________________________

Az egy óra.
_______________________________________________________

Az egy virág.
_______________________________________________________

Az egy autó. 
_______________________________________________________

Az egy szék.
_______________________________________________________

Az egy tévé.
_______________________________________________________

Az egy kép.
_______________________________________________________

5. Ki kicsoda? Kösd össze a neveket a szavakkal a tankönyv szövege 
alapján (2. feladat, 41. oldal)! – Хто є хто? Поєднай імена з інши-
ми словами за текстом з підручника (завдання 2, сторінка 41)! 

apa húg Helga nagyapa báty

János én Sándor Erzsébet anya

nagymama Péter János Aliz

6. Beszélj a családodról, rokonaidról! – Розкажи про свою сім’ю, 
родину! 

7. Rajzold le az apukádat, az anyukádat és magadat! – Намалюй 
свого батька, маму і себе! 
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16. óra
Ki mit csinál? – Хто що робить?

1. Írd le a szavakat helyesen névelőkkel! – Напиши слова правиль-
но з артик лями! 

táran 
_______________________________________________________

mérökn
_______________________________________________________

fsorő
_______________________________________________________

mnukás
_______________________________________________________

2. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання! 
Mit csinál a pék? ______________________________________
  a mérnök? ____________________________________
  az orvos? _____________________________________
  a varrónő? ____________________________________
  a fodrász? _____________________________________
  a tanító? ______________________________________
  a tanuló? ______________________________________

3. Alkoss a betűsorból értelmes mondatot! – Поділи подану низку 
слів на правильне речення за прикладом! 

1. Azénapukámtanár. Az én apukám tanár.__________________
2. Anagybátyámmérnök. ________________________________
3. Éntanulóvagyok. ____________________________________
4. Anyukámaziskolábantanít. ____________________________
5. Anővéremdiák. _____________________________________
6. Azapukájasofőr. _____________________________________

4. Pótold a hiányzó névmásokat! – Допиши відповідні займенники! 
(én)  (te)  (ő)  (mi)  (ti)  (ők)
1. Ő az .................. nagybácsim.
2. Ők az .................. szüleim.
3. Ő a .................. apukád.
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4. Ő az .................. nagymamája.
5. Ő az .................. nagynénim.
6. Ő a .................. bátyád.
7. Ő a .................. apukánk.
8. Ők a .................. nagyszüleitek.

5. Pótold a hiányzó szavakat! – Допиши відповідні слова! 

az egyetemen az iskolában a pékségben a kertben az áruházban

a fodrászatban a gyárban az óvodában

1. A diákok .......................az egyetemen............................. tanulnak.
2. A fodrász ........................................................................... dolgozik.
3. A kertész ............................................................................. fát ültet.
4. A pék ........................................................................... kenyeret süt.
5. Az eladó ............................................................................ dolgozik.
6. A tanuló .................................................................................. tanul.
7. A munkás .......................................................................... dolgozik.
8. Az óvónő ........................................................................... dolgozik.

6. Írd ki a versből az „ü”, „ű” betűket tartalmazó szavakat a megfe-
lelő helyre! – Випиши з вірша слова з літерами «ü», «ű» та запи-
ши їх у відповідний рядок! 

Üres üveg, téli üveg, 
kicsi üveg nagy üveg. 
Belül hasas, kívül magas,  

-ü

-űfelül nyakas; szűk kövér.
Ha eltörik, mit sem ér. 
   (Donászy Magda) 

7. Pótold a hiányzó betűket! – Допиши відповідні літери! 
zöldség:   k ... p ... szt ... , s ... rg ... r ... p ..., h ... gym ... ;
gyümölcs:  c ... tr ... m, ... n ... n ... sz, m ... nd ... r ... n;
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17. óra
Kik a rokonaid? – Хто належить до твоєї родини?

1. Írd le többes számban a családtagokat! – Запиши членів роди-
ни у множині! 

nagynéni – ..................................  nővér – ...................................
nagybácsi – .................................  öcs – .......................................
nagymama – ...............................  unokatestvér – .......................
nagyapa – ....................................  testvér – ..................................

2. Nézd meg a családfát és írj mondatokat a példa alapján! – По-
дивись родовідне дерево у підручнику та напиши речення за 
зразком! 

nagyapa anya én

 
Károly    Ilona     Tomi

Irén   Péter    Anna

nagymama apa nővérem

1. Tomi vagy. Ki neked Anna?
_________ Anna az én nővérem. _______________________

2. Károly vagy. Ki neked Péter?  
__________________________________________________

3. Anna vagy. Ki neked Ilona?  
__________________________________________________

4. Tomi vagy. Ki neked Irén?  
__________________________________________________

5. Ilona vagy. Ki neked Tomi?  
__________________________________________________

6. Péter vagy. Ki neked Irén?  
__________________________________________________
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3. Milyen szavakat tudsz a következő magánhangzókkal? – Які ти 
знаєш слова з поданими голосними! 

O, Á: tojás, kosár ______________________________________
O, I: ________________________________________________
E, É: ________________________________________________
E, A: ________________________________________________

4. Alkoss mondatokat! – Побудуй речення! 
A, lány, az, iskola, tanul. – ____ A lány az iskolában tanul. ______
A, pohár, a, szekrény, van. _______________________________
Szeret (ti), az alma, és a körte. ____________________________
A, füzet, kér, (mi). _____________________________________
Szeret, a, meleg, kakaó (én). ______________________________

5. Másold le a következő szavakat! – Перепиши подані слова! 
unokatestvér, unokahúg, unokaöcs, unokanővér, unokabáty 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання! 

– Hogy hívják a nagyszüleidet?
____________________________________________________
– Hogy hívják a szüleidet?
____________________________________________________

7. Folytasd a sorokat az ábécé alapján! – Допиши ряд літер за ал-
фавітом! 

d, dz, .........., .........., .........., .........., .........., .........., .........., i, í, j, k, 
.........., .........., m, .........., .........., .........., .........., .........., .........., p.
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18. óra
Hol dolgoznak ezek az emberek? – Де працюють ці люди?

1. Javítsd ki a mondatokat! Írd le őket helyesen! – Виправ речення 
правильно! Напиши їх правильно!

1. A diák az iskolában tanul. 
  A diák az egyetemen tanul._______________________
2. A tanár a gyárban dolgozik.
  _____________________________________________
3. A varrónő a pékségben dolgozik. 
  _____________________________________________
4. A pék a kórházban dolgozik.
  _____________________________________________
5. Az orvos a pékségben dolgozik.
  _____________________________________________
6. Az óvónő a gyárban dolgozik. 
  _____________________________________________

2. Olvasd el Misi levelét a tankönyvben (4. feladat, 50. oldal) és 
válaszolj a kérdésekre! – Прочитай лист Міші у підручнику 
(завдання 4, сторінка 50) та дай відповіді!

a) Hol dolgoznak Misi rokonai? 
apa  kórházban 
anya gyárban
nagynéni egyetemen
nagybácsi iskolában
unokabáty gyárban

Példa: Misi apja egy gyárban dolgozik. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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b) Mi a foglalkozásuk Misi rokonainak? 
apa  diák
anya nyugdíjas
nagynéni tanárnő
nagybácsi mérnök
nagyapa munkás
nagymama orvosnő
unokabáty nyugdíjas

Példa: Az apa mérnök.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Írd le, hol dolgoznak a szüleid, rokonaid! – Напиши, де працю-
ють твої батьки та родичі! 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! – Відгадай кросворд!

1) 2) 3)
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4) 5) 6)

1          I
    2     G
  3      R 
4  V   R S J
     5  Z V R
6  P N Y

5. Kakukktojás. Melyik szó nem illik a többi közé? – Яке слово зайве? 
a) alma, körte, barack, asztal;
  _______________________________
b) apa, anya, báty, kert, nővér, nagymama;
  _______________________________
c) orvos, mérnök, szék, pék, tanár.
  _______________________________

6. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! – Відгадай кросворд!
mérnök, tanuló, munka, tanár, pék, varrónő

M

     
U

 

     
N

       

     
K

       

     
A 
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19. óra
Hol élsz? Hol laksz? – Де ти живеш?

1. Írd be a hiányzó betűket! – Допиши відповідні літери! 
f...lu, v...ros, M...gy...rorsz...g, Ukr...jn..., B...d...p...st, 
K...j...v, D...br...c...n

2. Írd be a táblázatba a szavakat a helyes végződésekkel! – Допиши 
правильне закінчення! 

falu        Németország
város        Magyarország

-ban -benDebrecen       Anglia
-n -onUkrajna        Amerika

-en -önUngvár        Szeged

Beregszász       Kijev
Írd le!

3. Hol élnek a gyerekek? Kösd össze! – Де живуть ці діти? З’єднай! 

Lemberg Amerika Berlin Ausztria Debrecen

Karin Inga John Erzsébet Kátya

4. Alkoss értelmes mondatot a betűsorból, majd írd le! – Напиши 
правильне речення!  

1. Hollakikanagynénid? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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2. AnagynénimUkrajnábanlakik.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Kitanulazegyetemen?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Abátyámazegyetementanul.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Kidolgozikakórházban?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. Azanyukámakórházbandolgozik.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Írj levelet a magyarországi barátodnak/barátnődnek! – Напиши 
лист подрузі/другу в Угорщину!

Kedves __________________!

Én _________________________ lakok. A családom is _______ 
_________________________ él. A nagynénim és a nagybácsim 
_________________________ lakik. A testvérem ____________ 
__________________________ tanul. A nagyszüleim ________ 
______________________ élnek. 

Ti hol laktok? Válaszolj nekem.
A te ____________________ 
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6.Tedd többes számba a mondatokat! – Постав речення у множину! 
Ez egy szék.  Ezek székek.__________________________ 
Ez egy alma.  ____________________________________
Ez egy szoba.  ____________________________________
Ez egy ágy.  ____________________________________
Az egy kutya.  ____________________________________
Az egy fa.  ____________________________________
Az egy telefon. ____________________________________

7. Pótold a hiányzó betűket! – Допиши відповідні голосні літери! 
n...gyb...cs... , ...n...k...h...g, ...n...k...t...stv...r , n...gyn...n...,
t...stv...r, n...gy...p... 
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20. óra
Honnan jössz? Milyen nemzetiségű vagy? 
Звідки ти? Хто ти за національністю?

1. Hol vagy honnan? Írd a szavakat a megfelelő csoportba! – Де або 
звідки? Напиши слова у відповідний стовпчик! 

Ukrajnából Svájcban Lembergben Husztról Harkovban

Németországból Berlinben Bécsben Prágából Ungváron

Odesszában Kijevből

Hol?      Honnan?
Svájcban, _____________  Prágából, _____________
_____________________  _____________________
_____________________  _____________________
_____________________  _____________________
_____________________  _____________________

2. Írd be a hiányzó névmásokat! – Допиши займенники! 
1. _______________ Berlinben laksz?
2. _______________ Párizsból jövünk.
3. _______________ honnan jössz?
4. _______________ a faluban laktok?
5. _______________ a városban laknak?
6. _______________ Prágában lakunk.

3. Tagold szavakra a betűhalmazt! Írd le azokat helyesen! – Розкла-
ди речення на слова! Запиши їх правильно! 

Bálintaszobájábantanul.
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

Marikaavárosbanlakikaszüleivel.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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4. ĺrj a gyerekekről a tankönyv 5. feladata alapján (57. oldal)! – На-
пиши про дітей на основі завдання 5 у підручнику (сторінка 
57)!

a) Tóth Éva. 9 éves. Magyarországról jött. ____________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

b) Ő Florián Schmidt. 16 éves. _____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Szórejtvény! A számoknak megfelelően írd le a betűket! Ha figyel-
mesen dolgozol, értelmes szavakat kapsz. – Запиши літери відпо-
відно до цифр! Якщо уважно по працюєш, отримаєш слово! 

1 2 3 4 5 6 7
A D E G H I/Í V

56234 ______________________________________________
23 _________________________________________________
712 ________________________________________________
567 ________________________________________________
562 ________________________________________________
12 _________________________________________________
623 ________________________________________________
764 ________________________________________________
62312 ______________________________________________

6. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання! 

– Hol laknak a nagyszüleid? 
  _____________________________________________
– Hol lakik a padtársad? 
  _____________________________________________
– Hol lakik a nagynénid és a nagybácsid?
  _____________________________________________
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– Hol lakik a barátod/barátnőd?
  _____________________________________________

7. Húzd alá a szavakban a magánhangzókat! – Підкресли у словах 
приголосні літери! 

Fű, fű, fű, szép zöld fű,
eredj ki, te zöldfülű!

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   59Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   59 2022. 04. 25.   11:52:052022. 04. 25.   11:52:05



60

21. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Írd le, mit tudsz elmondani a családfáról! – Напиши, що ти мо-
жеш розказати про сім’ю!

Júlia, 6   én   Miklós, 22   Izabella,15

Vera, 38  András, 42   Erika,47  Károly, 51

Irén, 70                               Béla, 72

Az én családom. A nagyszüleim nyugdíjasok. A nagymamám 
Irén, 70 éves. A nagyapám ______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Találd meg az alábbi 6 városnevet és országnevet a betűhalmaz-
ban! Húzd át azokat, aztán írd le őket! – Знайди 6 назв міст та 
країн у головоломці! Закресли їх, а потім запиши! 

Ungvár, Kijev, Bécs, Anglia, Beregszász, Budapest

I L K I J E V B C D
M G T A U N G V Á R
Z D U Z T K B U E L
B E R E G S Z Á S Z
Á T C S A G L I A K
Z C Ü O D E S S A N
B U D A P E S T P R
É D E U T S É C H L
C A N D K J C H Z Y
S R K I L R S E B F
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Ungvár, ____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Válaszd ki, hol járunk! – Визнач правильну відповідь! Де ми є?  

Eiffel-torony 
(Párizs, 

Moszkva)

Munkácsi vár
(Beregszász, 
Munkács)

Aranykapu 
(Ukrajna, 
Anglia)

  _____________ _____________ ____________

II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (Beregszász, 
Ungvár )

Szabadság 
szobor  

(New York, 
Kijev)

Magyar  
Parlament 
(Budapest, 

Nyíregyháza)
  _____________ _____________  _____________

Disneyland
(Amerika, 
Ukrajna)

Kreml
(Moszkva, 
London)

Függetlenség tér  
(Kijev, Budapest)

  _____________  _____________ ____________

4. Szerkessz mondatokat a táblázat alapján! Használd a „szintén” 
szót! – Побудуй речення на основі таблиці! Використовуй сло-
во «теж»! 

Ki? Hogy hívják? Hány éves? Hol él? 
nagybácsi Szabó Péter 42 Munkács
unokatestvér Szabó Kitti 12 Munkács
barát Molnár Tibi 10 Debrecen
padtárs Gáti János 11 Beregszász

A nagybácsim Szabó Péter. 42 éves. Munkácson él. ____________
Az unokatestvérem _____________________________________
A barátom ____________________________________________
A padtársam __________________________________________
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5. Színezd ki a zászlókat! – Розфарбуй прапори!

 
ukrán           német            magyar           olasz           francia

6. Színezd ki a rajzokat! – Розфарбуй!
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IIІ. fejezet
Iskola, osztály – Школа, клас

22. óra
Hányadik emeleten? – На котрому поверсі?

1. Írd a szavak elé a megfelelő névelőt! – Допиши відповідний ар-
тикль! 

1) __________ osztályterem
2) __________ sportterem
3) __________ sportpálya
4) __________ igazgatói szoba
5) __________ iskola
6) __________ könyvtár
7) __________ étkezde

2. Ki hányadik emeleten van? – Хто на якому поверсі? 

3

Zsuzsa Zoli Dávid

2

Zsenya Marina Szofi

1

János Dani Viki

0

Vali Dóra Géza
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1. Dóra a földszinten van. ________________________________
2. Szofi és Zsenya a második emeleten van. __________________
3. Zsuzsa _____________________________________________
4. János és Viki ________________________________________
5. Vali _______________________________________________
6. Marina _____________________________________________
7. Zoli és Dávid ________________________________________
8. Dani ______________________________________________
9. Géza ______________________________________________

3. Egészítsd ki a mondatokat! – Допиши речення! 

udvar sportpálya osztályterem

sportterem étkezde könyvtár

1. A ___________________________________ olvasunk.
2. Az __________________________________ tanulunk.
3. Az __________________________________ játszunk.
4. A ________________________________ futballozunk.
5. A __________________________________ tornázunk.
6. Az ___________________________ eszünk/ebédelünk. 

4. Írj levelet! – Напиши лист! 

Kedves ____________________ !

Ma a mi iskolánkról írok neked. Az iskola nagyon szép. Nekünk van  
_____________________________________________________ .
A földszinten van a _______________________________________ 
_____________________________________________________ .
A tornaterem a _____________________ van. Az első emeleten van  
a ________________ . Az étkezde a ________________________ . 

Írj te is az iskoládról!
Tisztelettel: 
a te ________________________
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23. óra
Mit csinálunk az iskolában? – Що ми робимо у школі?

1. Javítsd ki a mondatokat, és írd le őket helyesen! – Виправ речен-
ня та запиши їх правильно! 

1. A tornateremben eszünk. – A tornateremben tornázunk._____

2. Az étkezdében tanulunk. ______________________________
____________________________________________________

3. A könyvtárban futballozunk. ___________________________
____________________________________________________

4. Az osztályteremben ugrálunk. __________________________
____________________________________________________

5. A sportpályán eszünk. ________________________________
____________________________________________________

2. Ragozd az igéket! – Провідміняй дієслова! 
1. (én) számolok, (te) számolsz, (ő) ________________________
____________________________________________________

2. (én) tanulok, (te) ____________________________________
____________________________________________________

3. (én) rajzolok, (te) ____________________________________
____________________________________________________

4. (én) futok, (te) ______________________________________
____________________________________________________

3. Te és a barátod mindent együtt csináltok. Egészítsd ki a monda-
tokat! – Ти та твій друг усе робите разом! Допиши речення! 

1. Szívesen járok a könyvtárba, a barátom is szívesen jár.________
2. Én az étkezdében ebédelek, a barátom is __________________
____________________________________________________
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3. Én gyorsan futok, a barátom is _________________________
____________________________________________________

4. Én magyarul olvasok, a barátom is ______________________
____________________________________________________

5. Én szeretek futballozni, a barátom is _____________________
____________________________________________________

4. Tegyél fel kérdéseket a barátodnak. Írd le őket! – Постав запи-
тання другу! Запиши їх! 

a) (én) olvasok. (te) olvasol? _____________________________
b) (én) beszélek. (te) ___________________________________
c) (én) eszek. (te ______________________________________
d) (én) futok. (te) _____________________________________
e) (én) rajzolok. (te) ___________________________________

5. Hol és mit csinálsz? Írd le! – Де і що ти робиш? Напиши!

0) A földszinten van a sportterem és az étkezde. A sportterembe tornázunk, 
az étkezdében pedig eszünk. ___________________________________
1) Az első emeleten __________________________________________ 
Az osztályban (mi) __________________________________________
2) A második emeleten _______________________________________ 
A könyvtárban és az olvasóteremben (mi) ________________________ 
__________________________________________________________
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24. óra
Magyarnyelv-órán – На уроці угорської мови

1. Ragozd az igéket! – Провідміняй дієслова! 
tanulni: (én) tanulok, (te)                             (ő)                                      
(mi)                               (ti)                             (ők)                                    

fordítani: (én)                     (te)                            (ő)                                   
(mi)                                    (ti)                              (ők)                              

felelni: (én)                       (te)                              (ő)                                    
(mi)                                    (ti)                              (ők)                              

2. Helyettesítsd a rajzokat a megfelelő szavakkal. Írd le őket! – За-
міни малюнки відповідними словами! Напиши Їх! 

1. Az órán (mi)

2. Az órán (mi)

3. Az órán (mi)  

4. Az órán (mi)

5. Az órán (mi)
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3. Válaszolj a kérdésekre. Használd a megadott kifejezéseket! – Дай 
відповіді на запитання! Використовуй подані слова! 

nagyon 
jól 

elég
egy kicsit

lassan

1. – Tudsz magyarul beszélni?
– Igen, jól tudok magyarul beszélni. 

2. – Jól tudsz magyarul írni? 
– ________________________________________________

3. – Tudsz magyarról ukránra szöveget fordítani?
– ________________________________________________

4. – Jól tudsz olvasni magyarul?
– ________________________________________________

4. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання!
1. – Mi az anyanyelved? 

– ________________________________________________

2. – Milyen nyelveket beszélsz jól? 
– Én jól beszélek_____________________________________
__________________________________________________

3. – Milyen nyelveket nem beszélsz?
– Én nem beszélek ___________________________________
__________________________________________________

4. – Milyen nyelveken beszélsz egy kicsit? 
– Egy kicsit beszélek _________________________________
__________________________________________________
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25. óra
A mi osztályunk – Наша класна кімната

1. Kapcsold össze a névelőket a szavakkal! – З’єднай слова з відпо-
відними артиклями! 

a kép
a asztal
az osztály
a ____________ szék
a tábla
az pad
a könyvszekrény
a tanári asztal 

2. Olvasd el a szöveget! Színezd ki a képet! – Прочитай текст! Роз-
фарбуй малюнки! 

Ez a mi osztályunk. A tanári asztal barna, a szék is barna. A pa-
dok szürkék. Az asztalon könyv és füzet van. A könyv zöld. A 
füzet sárga. A tábla barna. A könyvszekrény fekete. A virág zöld.
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2. Párosítsd a szavakat! – З’єднай слова! 
kép  fiúk
könyv  székek
térkép  táblák
füzet  lányok
fiú  képek
lány  térképek
szék  füzetek
tábla  könyvek

3. Oszd két csoportba a szavakat! – Поділи слова у два стовпчики! 
virág, tanuló, tanár, füzet, könyvszekrény, tanulók, könyvek, 
tanárok, virágok, könyv, tanárok, könyvszekrények, tollak, toll;

Egyes szám  Többes szám
__________________ _________________________
__________________ _________________________
__________________ _________________________
__________________ _________________________
__________________ _________________________
__________________ _________________________
__________________ _________________________

4. Rajzold le és színezd ki az osztályodat! – Намалюй та розфар-
буй свій клас! 
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26. óra
Az osztályban/Az osztályteremben – У класній кімнаті

1. Pótold a mondatokban a hiányzó szavakat! – Допиши у речення 
відповідні слова! 

1. Hol van a kép? A kép a falon van._______________________
2. Hol van a tanári szék? A tanári szék az asztal                         van.
3. Hol van a tábla? A tábla                                                             van.
4. Hol ülnek a gyerekek? A gyerekek a                                     ülnek.

2. Javítsd ki a mondatokat, írd le helyesen! – Виправ речення та 
запиши правильно! 

A szék a tábla mögött van.  A könyv az asztal alatt van.
Ez nem igaz.                                                                                           
A szék a tábla előtt van.                                                                        

A tanuló az asztalon ül.         A térkép a tábla mellett van.
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A könyvesszekrény a tábla előtt  A kép a fal mögött van
van.                                                                                                        
                                                                                                                

3. Olvasd el a szöveget, készíts hozzá rajzot! – Прочитай текст та 
намалюй до нього малюнок! 

Ez az én osztályom. Középen padok vannak. A padok előtt tanári 
asztal van. Az asztal mögött szék van. A falon tábla van és képek. 
A sarokban könyvszekrény van. Az ablakban 2 virág van.

4. Írd le, hogy néz ki az osztályod! – Напиши, як виглядає твій клас! 
A mi osztályunk nagy és világos._________________________________
Balra ______________________________________________________
Jobbra _____________________________________________________
Szembe ____________________________________________________
Középen ___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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27. óra
Iskolai tanszerek – Шкільне приладдя

1. Kösd össze a rajzokat a szavakkal! – З’єднай малюнок з відпо-
відним словом! 

könyv

radír

ceruza

napló

vízfesték

vonalzó

füzet

tolltartó

hegyező

toll
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2. Írd két csoportba a szavakat! – Запиши слова у два стовпчики! 
labda, vonalzó, szótár, radír, füzet, baba, egér, nap, toll, 
tolltartó, telefon, számítógép, tigris, hegyező, televízió;

Dolgok, amelyeket az        Dolgok, amelyeket nem
iskolába viszünk        viszünk az iskolába

______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________
______________________ __________________________

3. Válaszolj „nem”-mel a kérdésekre! – Дай заперечну відповідь! 
1. Van ceruzád? Nem, nekem nincs ceruzám._______________
2. Ez toll? ___________________________________________
3. Van vonalzód? _____________________________________
4. Van Katinak naplója? ________________________________
5. Van radírod? _______________________________________
6. Rudinak van tolltartója? ______________________________
7. Neked van könyved?_________________________________

4. Írd le, hogy mi nincs „itt”! – Напиши, чого тут немає! 

Itt nincs vonalzó.   _______________  ______________

______________               _______________               _______________
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28. óra
Gyerekek, tanuljuk a magyar nyelvet! 

Діти! Давайте вивчати угорську мову!

1. Írd le a mondatokat felszólító alakban! – Напиши окличні ре-
чення!

1. Én írok. Írj te is!_____________________________________
2. Én énekelek. _______________________________________
3. Én beszélgetek. _____________________________________
4. Én olvasok. ________________________________________
5. Én játszok. _________________________________________
6. Én rajzolok. ________________________________________
7. Én számolok. _______________________________________

2. Válaszd ki az ige helyes alakját, majd írd be a mondatba! – Вибери 
дієслова у відповідній формі і допиши їх у речення!

1. Júlia, _menj_ a táblához! 
a) megy     b) menni     c) menj

2. Gábor ________ a táblára!
a) ír     b) írj     c) írni

3. Gyerekek, __________ a szöveget!
a) olvas     b) olvasni     c) olvassátok

4. Gabika, _________ ide a szótárt!
a) add     b) adni     c) adok

5. Tanárnő, __________ mégegyszer a szöveget!
a) ismételni     b) ismételje meg     c) ismételem

6. Peti, _________ a mondatot!
a) lefordítani     b) fordítsd le     c) lefordítom

3. Pótold az igét a megfelelő alakjában! – Допиши у речення діє-
слова відповідної форми! 

1. Kati, légy szíves, _olvass_ hangosan! (olvas)
2. Gyerekek, _____________ a mondatokat! (olvas)
3. Olga, _____________ a mai dátumot! (ír)
4. Feri, _____________ a szöveget magyarra! (lefordít)
5. Kovács úr, _____________ hangosabban! (beszél)
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6. Gyerekek, _____________ a szótárba! (ír) 
7. Gábor, _____________ 1-től 10-ig! (számol)
8. Lányok, _____________ meg a verset! (megtanulja)
9. Gyerekek, legyetek szívesek, _____________ ! (leül)
10.  Anya, légy szíves, _____________ ! (felhív)

4. Kérd meg az embereket a cselekvés elvégzésére! – Попроси лю-
дей виконати твоє прохання! 

1. Gyerekek, miért nem tanultok? – Legyetek szívesek, tanuljatok! 
2. Vera, miért nem rajzolsz? – ____________________________
3. Uraim, miért nem írnak? – ____________________________
4. Tanárnő, miért nem magyaráz? – _______________________

5. Kérj az osztálytársadtól a minta alapján! – Попроси одноклас-
ника! 

1. Nekem nincs könyvem. – Add ide a könyvet, légy szíves.          
2. Nekem nincs tollam. – _______________________________
3. Nekem nincs vonalzóm. – _____________________________
4. Nekem nincs radírom. – ______________________________
5. Nekem nincs hegyezőm. – _____________________________
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29. óra
Órarend – Розклад уроків

1. Javítsd ki a hibákat és írd le a szavakat helyesen! – Виправ по-
милки і напиши правильно слова! 

hetfő – _____hétfő ______ pénték – _________________
kodd – ________________ szombát – ________________
szerdo – _______________ vásárnap – ________________
csuturtök – _____________

2. Válaszolj a kérdésekre! – Дай відповіді на запитання!
1. Hogy hívják a hét (első) napját?  ______hétfő______
2. Hogy hívják a hét (ötödik) napját?  ________________
3. Hogy hívják a hét (harmadik) napját?   ________________
4. Hogy hívják a hét (második) napját?   ________________
5. Hogy hívják a hét (hetedik) napját?   ________________
6. Hogy hívják a hét (negyedik) napját?   ________________
7. Hogy hívják a hét (hatodik) napját?  ________________

3. Írd le, hogy hívják az előző napot! – Напиши, як називається 
попередній день!

____hétfő____ kedd  _______________ vasárnap
____________ hétfő  _______________ szerda
____________ péntek  _______________ szombat

4. Állítsd össze a heti órarendedet! – Склади свій розклад уроків! 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   77Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   77 2022. 04. 25.   11:52:062022. 04. 25.   11:52:06



78

5. Írj kérdő mondatokat a megadott mondatokhoz! – Напиши за-
питання! 

1. __Milyen nap van ma?__ Ma péntek van. 
2. ____________________ Szombaton elmegyek hozzád.
3. ____________________ Nekünk kedden van magyar óránk.
4. ____________________ Szombaton reggel van edzésem.

6. Válaszolj a kérdésekre! Vedd elő az órarendedet! – Дай відпові-
ді на запитання, використовуючи свій розклад уроків!

1. Milyen az első órád hétfőn? ____________________________
2. Milyen a harmadik órád kedden? ________________________
3. Milyen az ötödik órád pénteken? ________________________
4. Milyen a hetedik órád csütörtökön? ______________________
5. Milyen a második órád szerdán? ________________________
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30–31. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Nézd meg a rajzot, és javítsd ki a szöveget! – Подивись малюнок 
і виправ текст!

Ez az osztályom. Balra áll a tanár. Az osztályban van 2 könyvesszekrény 
és 2 tanári asztal. A sarokban vannak a padok. A falon nincs tábla. Az 
osztály közepén van a tanári asztal és 3 szék. Az osztály kicsi és világos.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le a kapott szót! – Розгадай 
кросворд! Напиши отримане слово!

– olló     1 M D
2 K L

3 B A
4 T Ú
5 L B

6 H Á
7 D R

8 N Y Ú L
9 Ü T

10 L Ó
11 Ö Y

– hóvirág
– füzet
– nyúl
– kanál
– labda
– könyv
– tyúk
– gomba
– medve
– nadrág

Megfejtés: _______________
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IV. fejezet
Szabadidő, szórakozás – Вільнй час, дозвілля

32. óra
Mit szeretsz csinálni? Mivel szeretsz foglalkozni? 

Чим ти любиш займатися?

1. Melyik képhez melyik mondat illik? Írd a kockába a betűket! – 
Якому малюнку яке речення відповідає? Напиши відповідну 
літеру у квадрати перед реченнями! 

 A B C

 D E

 Sanyi és Zsuzsi szívesen görkorcsolyáznak.
 Tomi és Zoli szívesen úsznak.
 Misi és Éva szívesen sakkoznak.
 Dani és Vera szívesen bicikliznek. 
 Dóra és Feri szívesen röplabdáznak. 
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2. Kérdezd meg a barátodtól/barátnődtől, mit csinál szívesen és mit 
nem. A válaszokat jelöld a táblázatban, majd mondd el az osztálynak!  
– Запитай у друга/подруги, що він/вона робить залюбки, а що – 
ні! Потім розкажи однокласникам! 

szívesen nem  
szívesen szívesen nem  

szívesen

énekel biciklizik
rajzol futballozik
fest zenét hallgat
sakkozik tévét néz
teniszezik számítógépezik
olvas úszik 
szánkózik gördeszkázik
zongorázik táncol

3. Írj levelet a barátodnak! – Напиши лист другу! 

Kedves Misi!

Ma a hobbimról és a barátaim kedvenc időtöltéséről írok neked. 
Én szívesen ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
A barátom szívesen _____________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Írj te is nekem.
Tisztelettel:
a te __________________
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4. Rajzold le, mit csinálsz a szabadidődben! – Намалюй, що ти ро-
биш у свій вільний час! 
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33. óra
Mit csinálsz iskola után? – Що ти робиш після уроків?

1. Pótold a hiányzó betűket a szavakban! – Допиши відповідні лі-
тери у слова! 

v...sárnap, sz...mbat, z...ne, számítóg...p, f...tball, m...zi,
g...rdeszka, z...ngora, l...bda, k...nyv, t...nc

2. Alkoss két mondatból egyet a minta alapján! – Побудуй одне 
речення з двох за зразком! 

1. Én szívesen zongorázok. Ezt szerdán csinálom.
Én szerdán zongorázok._________________________________

2. Én szívesen gördeszkázok. Ezt kedden csinálom.
____________________________________________________

3. Én szívesen futok. Ezt szombaton csinálom.
____________________________________________________

4. Én könyvet olvasok. Ezt vasárnap csinálom. 
____________________________________________________

5. Én szívesen barkácsolok. Ezt pénteken csinálom.  
____________________________________________________

3. Helyettesítsd a képeket szavakkal és írd le! – Заміни малюнки 
словами та запиши їх! 

Hétfőn Zoli _____gördeszkázik______.

Kedden Nóra ____________________
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Szerdán Misi ____________________

Csütörtökön a fiú ________________

Pénteken a lány __________________

Szombaton a fiúk _________________

Vasárnap a gyerekek ______________

4. Alkoss mondatokat a példa alapján! – Побудуй речення за зраз-
ком! 

Anna  Cili  Ákos  Dávid  Ilona  János

rollerezni  barkácsolni zongorázni  számítógépezni

  gitározni    futballozni

1. Anna szívesen gitározik.______________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
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5. _________________________________________________
6. _________________________________________________

5. Írd le, mit csinálsz a szabadidődben! – Напиши, що ти робиш у 
свій вільний час!

1. Hétfőn én __________________________________________
2. Kedden ____________________________________________
3. Szerdán ____________________________________________
4. Csütörtökön ________________________________________
5. Pénteken ___________________________________________
6. Szombaton _________________________________________
7. Vasárnap ___________________________________________
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34. óra
Hány óra van? – Котра година?

1. Kösd össze a szavakat a számokkal! – З’єднай слова з цифрами! 
tíz óra ötvenöt perc 20.05
kilenc óra húsz perc    9.20
tizennyolc óra öt perc   15.00
tizenöt óra     1.45
fél kilenc      8.30
negyed nyolc     7.15
húsz óra öt perc    18.05
háromnegyed kettő    10.55

2. Hány óra van? Írd le! – Котра година? Напиши! 

  _______kilenc óra tíz perc__________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________

  ________________________________________
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3. Írd le a szavakat két csoportba! – Запиши слова у два стовпчики! 
11 óra előtt 5 perccel ebédelek,    tizenkét óra húsz perc,
negyed tíz,  este 9 órakor megyek aludni,       fél tizenegy,
három óra tízperckor olvasok,    hat óra ötven perc
6 órakor kelek fel;

Hány óra?    Hány órakor?
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________

4. Pótold a mondatokban a hiányzó igéket megfelelő alakjukban! – 
Допиши у речення дієслова відповідної форми! 

1) nézni
Én ritkán _nézek_ tévét. Te mikor __________ tévét? Péter állan-
dóan _________ a tévét. Mi ma este tévét ________. Szofi és Gábor 
nem ___________ a tévét.

2) sétálni:
Én gyakran _sétálok_. Kati a barátnőivel ____________ . Mi az er-
dőben ____________ .Ők szívesen _____________ .

3) ebédelni:
Te mikor _ebédelsz_? Mi mindig ________________ . Anya rit-
kán ______________ . A gyerekek otthon _____________ . Ti hol 
___________ ?
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35. óra
Mit tudsz csinálni? – Що ти вмієш робити?

1. Bontsd értelmes mondatokra a szóláncot! – Розклади речення 
на слова та запиши його правильно! 

1. Agyerekekjóltudnakröplabdázni.
A gyerekek jól tudnak röplabdázni._____________________

2. Olgagyorsantudfutni.
_________________________________________________

3. Miszívesensakkozunk.
_________________________________________________

4. Pétersokatnéztévét. 
_________________________________________________

5. Jóltudokbeszélnimagyrul. 
_________________________________________________

2. Írj párbeszédet! Használd a „sajnálom, nincs időm” kifejezést! – 
Напиши діалог, використовуючи словосполучення «на жаль, у 
мене немає часу»! 

1. Én ma moziba megyek. Jössz velem? 
Sajnálom, nincs időm. Házi feladatot írok.________________

2. Én ma reggel uszodába megyek. Jössz velem? 
___________________________________. Iskolába megyek.

3. Este táncolni megyek. Jössz velem?
________________________________. Könyvtárba megyek.

4. Ma teniszezni megyünk. Jössz velünk? 
____________________________________. Verset tanulok.

5. Este sétálni megyünk. Jössz velünk?
___________________________________. Televíziót nézek.
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3. Írd le, mit tudnak a gyerekek jól csinálni! – Напиши, що діти 
вміють добре робити! 

1. István ____jól tud teniszezni___. (tenisz ütő, labda)
2. Gábor _____________________________________ (bicikli)
3. Robi ___________________________________ (gördeszka)
4. Nóra _______________________________________ (gitár)
5. Nati _____________________________________ (zongora)
6. Zoli ________________________________________ (sakk)

4. Írd le, mit tudsz és mit nem tudsz csinálni? – Напиши, що ти 
вмієш, а що не вмієш робити! 

jól tudom csinálni nem tudom jól csinálni

– magyarul olvasni – sakkozni
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36. óra
Szabadidő, szabadnap – У вихідні

1. Rajzold be az óramutatókat úgy, hogy a megadott időt mutas-
sa! – Намалюй стрілки так, щоб вони показували відповідну 
годину! 

   fél nyolc 

   egy óra

   nyolc óra negyven perc

   hét óra tíz perc

   egy óra negyven perc

   kilenc óra negyvenöt perc
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2. Írd le a szavakat megfelelő sorrendben! – Напиши слова у від-
повідному порядку! 

gyakran, ritkán, mindig, soha, néha;
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Írd le, mit csinálsz mindig, gyakran, néha, ritkán, soha. – Напи-
ши, що ти робиш завжди, часто, інколи, рідко, ніколи! 

Mindig: 7 órakor kelek fel.________________________________
Gyakran: _____________________________________________
Néha: ________________________________________________
Ritkán: _______________________________________________
Soha: ________________________________________________

4. Írd a szavak végére a „-kor” végződést! – Допиши закінчення 
«-kor» у подані слова! 

1. 7 órakor reggelizek.
2. Fél nyolc......... indulok az iskolába. 
3. A tanórák nyolc óra......... kezdődnek. 
4. 1 óra......... ebédelek. 
5. 2 óra......... megyek haza. 
6. Délután 4 óra......... a könyvtárba megyek. 
7. Este 7 óra......... a szüleimmel vacsorázok. 
8. Este 10 óra......... lefekszem aludni. 

5. Írd le, mit csinálsz a szabadnapokon! – Напиши, що ти робиш 
у вихідні дні! 

A szabadnapokon én _________ órakor kelek fel, _________ óra-
kor reggelizek. _________ órakor megyek a nagymamához. 
Gyakran ____________________________________________ .
Néha _______________________________________________ .
Este _______ órakor fekszek le. Másnap nem kell iskolába menni.
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37. óra
„Szeretek (utazni) kirándulni...” 

«Я люблю (подорожувати) мандрувати...»

1. Pótold a hiányzó betűket! – Допиши відповідні літери! 
gitár...zni, f...rödni, n...pozni, h...lászni, b...v...rkodni,
p...henni, b...szélgetni, s...tálni, h...l...szni;

2. Ragozd a következő igéket! – Провідміняй такі дієслова! 
          napozni
(én) napozok________  (mi) _______________
(te) _______________  (ti) ________________
(ő) _______________  (ők) _______________

          halászni
(én) _______________  (mi) _______________
(te) _______________  (ti) ________________
(ő) _______________  (ők) _______________

3. Kapcsold össze a mondatokat a hozzájuk illő rajzokkal! – З’єд-
най речення з відповідними малюнками! 

1) A gyerekek napoznak .   A) 

2) A fiúk halásznak.     B) 

3) A gyerekek úsznak.     C) 

4) A fiúk a vízbe ugrálnak.    D) 
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4. Egészítsd ki a mondatokat a szavakkal! – Допиши слова у від-
повідне речення! 

szívesen,   utazni,   folyó,   tó,   nagy,   piknikezni,   úszni;
Az én családom nem __nagy__. Mi gyakran ________________.
Sokat megyünk a ___________ és a ____________ . Utána 
_________________ . Nyáron sokat _________________ . Én 
_________________ kirándulok. 

5. Írd le, te hogyan kirándulsz! – Напиши, як ти ходиш на екс-
курсію!

Én a szüleimmel sokat _________________________ . A tóban 
___________________, az erdőben sokat _________________ . 
Én nagyon szeretek a folyón ____________________________ . 
Mi sokat nevetünk. Én szívesen kirándulok a szüleimmel.
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38. óra
Mennyibe kerül? – Скільки коштує?

1. Írd le a szavakat helyesen! – Напиши слова правильно! 
1. pékrét – ______térkép______
2. házsólák – ________________
3. kázsitáh – ________________
4. rotás – ___________________
5. adbalszinet – ______________
6. abdal – ___________________

2. A szavak részei összekeveredtek. Írd le őket helyesen! – Частини 
слова поєднані неправильно. Запиши їх правильно!

háló/táska – _______hálózsák_______
foci/zsák – ______________________
utazó/labda – ____________________
búvár/labda – ____________________
tenisz/szemüveg – _________________

3. Írd a számok helyére a megfelelő betűt! A végén megtudod, mit 
nem visz Gábor magával az utazásra! – На місці цифр запиши 
відповідну літеру! У кінці ти дізнаєшся, що не бере з собою Га-
бор у подорож! 

Gábor a szüleivel készül utazni. Bepakolta az utazótá1káját. Van 
benne egy térkép, egy búv2rszemüveg, egy 3eniszlabda, egy könyv, 
egy t4ll és egy 5ádió. Mit nem visz magával? 

1 2 3 4 5
s

4. Mi mennyibe kerül? Kösd össze! Írd le! – Що скільки коштує? 
З’єднай! Напиши! 

hátizsák  50 hr  teniszlabda  60 hr   150 hr

búvárszemüveg   200 hr   15 hr

10 hr   hálózsák  térkép  labda
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Példa: A hátizsák 200 hrivnyába kerül. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Írd le a párbeszéd mondatait helyes sorrendben! – Запиши фра-
зи діалогу у правильній послідовності!  

1. Szeretnék labdát venni.  – Jó napot kívánok! ____________
2. Jó napot kívánok!   – __________________________
3. Miben segíthetek?  – __________________________
4. Igen, jó. Mennyibe kerül?  – __________________________
5. Jó napot kívánok!   – __________________________
6. De van. Ez 100 hrivnya. – __________________________
7. Tessék, ez egy jó labda.  – __________________________
8. Olcsóbb nincs.   – __________________________
9. Ez jó lesz. Ezt megveszem.  – __________________________
10. 150 hrivnya.    – __________________________
11. Köszönöm a vásárlást!  – __________________________
12. Én is köszönöm.   – __________________________
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39–40. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Olvasd el a kódolt szöveget. Írd le! – Прочитай закодований 
текст! Напиши його!

K C O B E H G E R N R A N

E I N E N F L U E N K H M

C I U E K L Cs T Z Á T K R

F G H I A K A M O Z I V Z

J K M L L K I L E N E Zs K

N P O Ö R N Sz O M C L U A

R S T U Á O T A B Ó Ő R H

V Z Ú S V R O K A R T T C

Z Y A B D V K Ö Z Á T N K

K C N Ny O P R I T H V E É

L M I W Sz Ty Ü L D N K Z R

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

2. Írd le, mit csinál Sanyi a szabadnapokon! – Напиши, що робить 
Шандор у вихідні дні! 

8:30 9:00 9:30
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12:30 13:30 15:00

18:00 21:00

Példa: A szabadnapokon Sanyi 8:30-kor kel fel. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   97Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   97 2022. 04. 25.   11:52:072022. 04. 25.   11:52:07



98

V. fejezet
Az ember – Людина

41. óra
Testrészek – Частини тіла

1. Rajzold le a testrészeket! – Намалюй частини тіла! 

 szem orr fül kéz

2. Írd le a testrészeket többes számba! – Запиши частини тіла у 
множині! 

szem – ___szemek___
fül – ______________
fog – ______________
kéz – ______________
láb – ______________
ujj – ______________

3. Találj 9 testrészt a betűhalmazban. Ha megtaláltad, húzd körbe 
azokat, s majd írd le őket! – Знайди 9 частин тіла, обведи їх, а 
потім запиши! 

S Z E M Z U I A T H R Ó
B O M I T H G O R R K Z
L H U A F O G T H I K S
H A J B C M T H U E É Sz
T Y L Á B Z K F L T Z E
M T H L P R S Ü A Z Á M
V F E J B D E L T E K O
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fog, ________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Írd be a mondatokba a hiányzó szavakat megfelelő alakjukban! – 
Напиши слова у відповідній формі!

szem,   orr,   száj,   kéz,   láb,   ujj,   fej,   haj,   arc,   fül,   fog

Az embernek van egy feje, egy ____________, egy ____________, 
egy __________________ .
Az embernek van két __________________, két ______________, 
két _____________________, két ________________________ .
Az embernek sok ___________________, _______________ van.
Az embernek öt ________________________ van.

5. Találd meg a szó helyes fordítását! Írd a megfelelő betűt a megfe-
lelő négyzetbe! – Знайди правильний переклад! Запиши відпо-
відну літеру у квадрат перед словом! 

 szem   A) нога
 kéz    B) вухо
 arc   C) рот
 láb   D) кисть
 fej   E) палець руки
 fül   F) рука
 ujj   G) голова
 orr   H) око
 lábujj   I) обличчя
 kar   J) ніс
 haj   K) волосся
 kézfej   L) палець ноги
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42. óra
Milyen az ember külseje? – Яку зовнішність має людина?

1. Írd le, kinek a testrésze van a rajzokon! –Напиши, чия частина 
тіла зображена на малюнку! 

                         

Román                                           Dorina

 Ez Román arca.  _____________ ______________

 _____________ _______________ ______________

2. Írd le a szavak ellentétes párját! – Підбери антоніми до слів! 
jó – _____rossz__________  kerek – ______________
hosszú – _______________  tiszta – ______________
kövér – ________________  ügyes – ______________
nagy – _________________  fekete – ______________
alacsony – ______________  új – _________________

3. Rajzolj a szöveghez rajzot! – Намалюй малюнок до тексту! 
Zoli 10 éves. Ő iskolás. Az arca ovális. A szája nagy. Zolinak nagy, 
kék szeme van. Az orra kicsi. A haja rövid, fekete és göndör.
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4. Jelöld meg azokat a szavakat, amelyek illenek egymáshoz! – По-
знач слова, з якими можна скласти правильні словосполучення! 

 
a a az az a a

haj száj arc ember szemek fül
nagy + + + +

hosszú
szőke
rövid
kicsi
szép

fekete
kék

5. Jellemezd egy ember külsejét! – Опиши зовнішність однієї лю-
дини!

Az én nővérem 15 éves. Az arca ovális, a haja hosszú és egyenes. 
A szeme... .
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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43. óra
„Jaj, de fáj a fogam...” – «Ой, болить у мене зуб...»

1. Oszd a betűsort szavakra. Írd le őket névelővel! – Поділи лан-
цюжок зі слів на окремі слова та запиши їх з артиклями!

nyakkezekorrszájtorokhaslábfülhajarc
a nyak,_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Kösd össze a szavakat és egészítsd ki a mondatokat! – З’єднай 
слова та допиши їх у речення! 

láb  hallgatni
kéz    járni, focizni
fül    nézni
száj   írni
szemek   beszélni, enni 

1) A lábunkkal járunk, focizunk.__________________________
2) A kezünkkel (mi) ____________________________________
3) A fülünkkel (mi) ____________________________________
4) A szánkkal (mi) _____________________________________
5) A szemünkkel (mi) __________________________________

3. Pótold a mondatokban a „fáj” szót! – Допиши у речення слово 
«болить»! 

1. Ma nem tudok tévét nézni. Nekem __fáj__a szemem.
2. A fiúk ma nem tudnak röplabdázni. Nekik _________ a kezük.
3. Karin ma nem tud énekelni. Neki ________________ a torka.
4. Én ma nem tudok úszni. Nekem ________________ a lábam. 
5. Te beteg vagy? Mi ________________ neked?
6. Inga nem megy az iskolába. Neki ______________ a feje.
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4. Írd a képek alá, mit mondanak a gyerekek! – Запиши під ма-
люнками те, що кажуть діти! 

Nekem fáj a fogam.         ___________       ___________

       ____________       _____________         _____________

5. Írj testrészeket az adott kezdőbetűkkel! – Напиши частини тіла 
з поданими початковими літерами! 

Szem________  K___________
O___________  F___________
T___________  H___________
H___________  L___________
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44. óra
Az orvosnál – У лікаря

1. Írd le helyesen a szavakat névelőkkel! – Напиши правильно 
слова та допиши артиклі!

1. korot – ____a torok_____  5. rro – ________________
2. sah – ________________  6. bál – ________________
3. keszem – _____________  7. lüf – ________________
4. jah – ________________  8. zék – ________________

2. Megfelelnek-e az állítások a tankönyv 3. feladatának (113. oldal)? 
Tegyél „+” vagy „–” jelet a négyzetbe! – Чи відповідають твер-
дження завданню 3 підручника (сторінка 113)? Постав «+» чи 
«–» у квадрати перед ними! 
 Pál jól érzi magát. 
 Ő nem lázas.
 Az orvos megvizsgálja a beteget.
 Pálnak fáj a torka.
 Pálnak gyógyszert kell szednie.
 Pálnak torokgyulladása van.
 Pálnak sok teát kell innia. 
 Pálnak nem kell visszamennie az orvoshoz.

3. Ki mondja ezt: orvos vagy beteg? Jelöld meg! – Хто це каже: лі-
кар чи хворий? Познач! 

orvos beteg
Jó napot! Hogy érzi magát? +
Lázas vagyok.
Fáj a torka?
Nekem fáj a fejem.
Szedje a gyógyszereket.
Nem tudok beszélni.
Jöjjön vissza egy hét múlva.
Igyon sok teát.
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4. Számozd meg a párbeszéd mondatait helyes sorrendben! – Запи-
ши фрази діалогу у правильній послідовності! 

1 – Rosszul érzem magam. Nincs étvágyam.   
2 – Jó napot kívánok. Mi a panasza?      
3 – Láza van?         
4 – Akkor most megvizsgálom. Mit evett tegnap?  
5 – Jó napot doktor úr!      
6 – Krémes süteményt a cukrászdába.   
7 – Nincs.        
8 – Jöjjön vissza 2 nap múlva.     
9 – Ez gyomorrontás. Felírom a gyógyszereket.  
10 – Köszönöm szépen.      
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45. óra
Ruházat – Одяг

1. Pótold a hiányzó betűket! – Допиши відповідні літери! 
s...pka,   i...g,   kab...t,   sz...knya,   cs...zma,   p...l...,   p...lóver,   bl...z

2. Oszd a betűsort szavakra! Írj eléjük névelőt! – Поділи ланцюжок 
зі слів на окремі слова та запиши їх з артиклями!  

ruhanadrágsapkakabátingcsizma                                                           
a ruha,_______________________________________________
____________________________________________________

2. Írd le, kié a ruha! – Напиши, чий одяг!

Ez a Rozi ___________ ____________
 szoknyája ___________ ____________

 __________ ___________ ____________
 __________ ___________ ____________

 __________ ___________ ____________
 __________ ___________ ____________
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3. Írj levelet! – Напиши лист! 

4. Oszd két csoportra a szavakat! – Поділи слова на дві групи! 
pulóver, szoknya, pulóverek, pólok
ruhák, cipő, póló, cipők, ruha, csizmák
szoknyák, pulóver, csizma, pulóverek

Egyes szám Többes szám

pulóver pulóverek

Kedves Sanyi!

Köszönöm, hogy válaszoltál a levelemre. A képen a barátnőm, 
Inga van. Ma róla írok neked. Inga 10 éves, tanuló.
Ő gyakran visel ______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________

Írj te is nekem.
Tisztelettel:
Misi
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46. óra
Mit veszel fel? – Що ти одягаєш?

1. Írd le, mi van a képen látható gyerekeken! – Напиши, у що одяг-
нені діти на малюнку! 

                                       
Marina         Sanyi
Marinán van egy blúz,   _____________________
egy szoknya és egy cipő.  _____________________

                                                     

Szofi     Mátyás
__________________  _____________________
__________________  _____________________

                                                

Dávid     János
__________________  ______________________
__________________  ______________________
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2. Írd be a mondatokba a hiányzó „levenni”, „felvenni” szavakat! – 
Допиши у відповідні речення слова «знімати» або «одягати» 
відповідно до значення!  

1. Károly aludni megy, __leveszi__ a nadrágját és a cipőjét.
2. Reggel felkelek és __________________ a nadrágot és a pólót. 
3. Délután moziba megyek, _____________________ a kabátot. 
4. Nagyon meleg van, ____________________ a dzsekit. 
5. Nagyon hideg van, _____________ a kabátot, kesztyűt és sálat.
6. Fürödni megyek, _____________________ a ruhámat.

3. Pótold a mondatokba az oda illő szavakat a megfelelő alakban! – 
Допиши у речення слова у відповідній відмінковій формі! 

nadrág, ruha, blúz, sportruha, szoknya, sportcipő, kabát, ing, cipő; 
1. János iskolába megy. Ő felveszi __a nadrágot__ és __az inget__. 
2. Kati színházba megy. Ő felveszi a _____________________, és 

a ________________________ .
3. Géza a stadionba megy. Ő felveszi a __________________, és a 

_________________________ .
4. Sándor elutazik. Ő felveszi a ___________________________ .
5. Anna táncolni megy. Ő felveszi a _______________________ .

4. Alkoss mondatot és írd le! – Побудуй речення та запиши їх!
1. Mit, fel, ma, veszel? Mit veszel fel ma?____________________
2. András, visel, cipőt, és, nadrágot, pulóvert. ________________ 

__________________________________________________
3. Mi, kabátot, ma, veszünk fel. ___________________________ 

__________________________________________________
4. Anna, dzsekit, levette. ________________________________ 

__________________________________________________
5. Józsi, farmernadrág, a, kicsomagolta. ____________________ 

__________________________________________________
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47–48. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Írd le a kapott szót! – Розгадай 
кросворд! Напиши отримане слово!
        

1
E        

2
P

3
L

4
J

5
R

___ láb

___ orr

___ szem

___ fej

___ szempilla

Megfejtés: _______________

2. Találj 10 ruhaneműt a betűhalmazban! Ha megtaláltad, húzd 
körbe azokat, majd írd le őket névelővel! – Знайди 10 частин одя-
гу в головоломці! Напиши їх з артиклями! 

K A B Á T Z S R
 D I P U S K S U
H N C G A L Z H
M G O V P M O A
C I P Ő K R K U
S Á L N A I N T
D Z S E K I Y H
C S I Z M A A M

a sapka, ____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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3. Pótold a mondatokban a szavak ellentétes párját! – Допиши ан-
тоніми у речення! 

1. Az ing nem piszkos, hanem ___tiszta___.
2. A dzseki nem régi, hanem ____________________________
3. A blúz nem egyszínű, hanem __________________________
4. A szoknya nem hosszú, hanem ________________________
5. A nadrág nem új, hanem _____________________________
6. A pulóver nem nagy, hanem __________________________

4. Írd le, mit látsz a képen! – Напиши, що ти бачиш на малюнку!  

Ő Zoli. Iskolába megy. Neki van _________________________ 
__________________________________________________ . 
Zolin van __________________________________________ . 
A haja _____________________________________________ .
___________________________________________________
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VI. fejezet
Természet és környezet – Природа, ландшафт

49. óra
Természet, környezet – Природа, ландшафт

1. Írd le, mi van a képen! – Напиши, що ти бачиш на малюнку! 

a tenger   ___________ ____________  _____________

_____________   ______________   _______________    _________________

2. Írd le a szavakat többes számban! – Запиши слова у множині! 
az erdő – ____az erdők____  a hegy – _______________
a tó – __________________  a víz – ________________
a tenger – _______________  a mező – ______________
a virág – ________________  a folyó – _______________

3. Pótold a mondatok hiányzó szavait! – Допиши подані слова у 
відповідні речення!

sárga, illatos, zöld, mély, nagy és kék, magas, nagy és zöld;
1. A folyó _______nagy és kék________.
2. A sivatag _________________________________________
3. Az erdő __________________________________________
4. A tenger _________________________________________
5. A hegy __________________________________________
6. A virág __________________________________________
7. A béka __________________________________________

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   112Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   112 2022. 04. 25.   11:52:082022. 04. 25.   11:52:08



113

4. Írd le helyesen a mondatokat! – Напиши речення правильно! 
1. Én zöld napot rajzolok. – Én sárga napot rajzolok.__________
2. Én sárga folyót rajzolok. – _____________________________
3. Én fekete füvet rajzolok. – _____________________________
4. Én szürke havat rajzolok. – ____________________________
5. Én piros sztyeppet rajzolok. – __________________________
6. Én kék erdőt rajzolok. – ______________________________
7. Én fehér tengert rajzolok. – ____________________________
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50. óra
Erdei állatok – Лісові тварини

1. Írd le helyesen a szavakat! – Напиши слова правильно! 
a nyol – _____a nyúl__________________
a madve – __________________________
a rika – ____________________________
a sin – _____________________________
a forkos – __________________________
a midár – __________________________

2. Írd a képek alá, hány állat van a képen! – Напиши під малюн-
ком, скільки тварин там зображено! 

a jegesmedve     a róka   a farkas
három jegesmedve  _____________  _____________

    a nyúl    a mókus      a béka
______________  __________     ______________

3. Hol élnek ezek az állatok? Írd le! – Напиши, де живуть ці тва-
рини! 

mókus,  sün,  medve, hal,  béka,  róka,  nyúl,  farkas
Példa: A mókus az erdőben él. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Helyettesítsd a rajzokat szavakkal és írd le a szöveget! – Заміни 
малюнки словами і запиши їх у текст! 

A  a kertben van. Ott van két . Jött egy  és

elkergette a !
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

5. Találj 8 állatot a betűhalmazban! Ha megtaláltad, húzd körbe 
azokat, s majd írd le őket! – Знайди 8 тварин у головоломці! Об-
веди їх,  а потім запиши!  

I F E M Ó K U S M

T A M H M U C Z G

S R E Z A T S Ü N

L K D B A G O L Y

B A V C B A C S N

É S E C G P V U R

K T Ő Z I N Y Ú L

A K M A D Á R N M

bagoly, _____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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51. óra
Vadállatok – Дикі тварини

1. Egészítsd ki a mondatokat a szavakkal! – Допиши відповідні 
слова у речення!

fehér, zöld, barna, fekete, szürke, sárga, színes;
A tigris __fekete__ és ___________________________ .
A majom ________________ vagy ________________ .
A krokodil ___________________________________ .
Az elefánt ____________________________________ .
A papagáj ____________________________________ .
A medve ________________ vagy ________________ .

2. Írd le, milyenek az állatok! – Напиши, які бувають тварини! 

A majom nagyon vidám. Ő barna vagy fehér. Afrikában él. Tud 
ugrálni és mászni. 

Az oroszlán _________________________________________
___________________________________________________
A medve ____________________________________________
___________________________________________________
A víziló ____________________________________________
___________________________________________________
A krokodil __________________________________________
___________________________________________________
 

3. Írd le az állatok neveit helyesen! –Напиши правильно назви 
тварин!

kr...k...d...l – ____________________________
p...p...g...j – _____________________________
zs...r...f – _______________________________
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t...gr...s – ____________________________
...l...f...nt – ___________________________
...rrsz...rv... – _________________________
z...br... – _____________________________

4. Fejtsd meg a találós kérdést! Írd be a megfejtést! – Відгадай за-
гадки! Напиши відповідь!

Olyan vagyok, mint egy macska,
csakhogy félelmetes fajta.
Bundám csíkos , fogam hegyes
harapásom rettenetes. 
   _____________________

Olyan vagyok, mint a ló, 
csíkos ruhám, bugyogóm.
   _____________________ 

5. Javítsd ki a mondatokban a hibákat! – Виправ помилки у ре-
ченнях! 

1. A medve Afrikában él. Füvet és húst eszik. Kék színű.
A medve Európában és Ázsiában él. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2.  A zebra fekete és zöld. Húst eszik.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Az orrszarvú fehér. Európában él és kicsi. 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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52. óra
Az állatkertben – У зоопарку

1. Írd a képek alá a helyes szót! – Запиши під малюнками пра-
вильне слово! 

teve      oroszlán
____orrszarvú_____    _________________

víziló       zebra    
_______________    __________________

2. Írj levelet! – Напиши лист! 

Kedves Sanyi!
Írok neked az állatkertünkről. Az állatkert _________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Az állatok nagyon vidámak.
Írj te is nekem.
Szeretettel:
_____________________

3. Mi van összekeverve? – Що тут переплутано? 
1. major = __ a majom + az oroszlán _________________
2. zsiró = a _________________ + a _________________
3. zebfar = a ________________ + a _________________
4. medkrok = a ______________ + a _________________
5. orrsztig = a _______________ + a __________________
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53. óra
A faluban – У селі

1. Oszd két csoportra a szavakat! Írd le őket névelőkkel! – Поділи 
слова на дві групи та запиши їх з артиклями! 

teve, kutya, oroszlán, krokodil, tyúk, tigris, kakas, ló, zebra,
majom, disznó, kacsa, sün, elefánt, macska nyúl 

Vadállat      Háziállat 
a teve,________________  a tyúk, _______________
_____________________  _____________________
_____________________  _____________________
_____________________  _____________________
_____________________  _____________________

2. Mit látsz a tankönyv 4. feladatának képein (135. oldal)? Jelöld meg 
„+”-szal! – Що ти бачиш на малюнках завдання 4 у підручнику 
(сторінка 135)? Постав «+»! 
  kakasok       lovak
  tehenek       zebra
  kacsa      majom
  oroszlán       traktor
  kutya      pulyka
  tyúk       bárányok
  liba       tigris 
  disznó      macska 

3. Milyen állatok lehetnek ezek? Írd le! – Які це можуть бути тва-
рини? Напиши! 

     __disznó__  _________ ___________ _________
    

_________________  ________________ ______________
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4. Írd le, milyenek lehetnek az állatok! – Напиши властивості по-
даних тварин! 

A kutya    fehér, szürke, tarka, barna, fekete;
A ló   gyors, játékos, hangos, hűséges, barátságos, jó;
A kakas   nagy, magas, kövér;
A cica   futni, ugrálni, kukorékolni, szaladgálni;
A majom
A disznó

Példa: A kutya játékos. Szívesen szaladgál.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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54. óra
Kedvencek – Улюбленці/Наші улюбленці

1. Mi van a képen? – Напиши, які тварини ти бачиш на малюнку! 

 aranyhal _________ __________

 __________ _________ __________

2. Írd le, milyenek a házi kedvenceid! – Напиши, які твої домашні 
улюбленці! 

vidám, erős, nagy, kicsi, csendes, szép, barátságos, okos;
A papagájom _________________________________________ .
A kiskutyám _________________________________________ . 
A cicám _____________________________________________ .
A hörcsögöm ________________________________________ .
Az aranyhalam _______________________________________ .

3. Írd le, hogy hívják a kedvenceket! – Напиши, як звати домаш-
ніх улюбленців!
Cili kutya Roni

kanári tengeri malac Polly

Fifi cica Pajti

papagáj 

Példa: Az én kutyám Pajti. 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Rajzold le a házi kedvencedet és írd le, hogy néz ki! – Намалюй 
свого домашнього улюбленця та опиши, як він виглядає! 

Ez az én ______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Nagyon szeretem őt!
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55. óra
A mi állataink – Наші тварини

1. Keresd ki az állatokat és írd le őket névelővel! 
kutyatehéncicalókakasvarjúkecskecinegekakukk
a kutya, ______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Hogyan beszélnek az állatok? Kösd össze a szavakat a képekkel! – 
Як розмовляють тварини? Поєднай вигуки з малюнками!

 
Kár, kár!

        
Mjáú, mjáú!

Kukorikú!

        
Nyitnikék!

Váú, váú!

       
Nyihaha! 
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3. Helyettesítsd a rajzokat szavakkal! Írd le a szöveget! Gyakorold 
az olvasást! – Заміни малюнки словами! Напиши текст! Прочи-
тай правильно текст! 

Egy  van a  . Egy  keresi az  . Nem ta-

lálta meg. De hol van az  ? A  megtalálta és megfogta az 

 . 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Írj levelet! – Напиши лист!

Szia Misi! 

Most a háziállataimról írok neked. Nekünk van otthon _______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Minden állatunk nagyon _______________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Én szeretem az állataimat.

Írj te is.
Szeretettel:
____________________
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56. óra
Zöldségeskert – Город

1. Írj a szavak elé névelőt! – Допиши артиклі!
______ paradicsom    ______ hagyma
______ cékla     ______ dinnye
______ zöldségek    ______ káposzta
______ sárgarépa    ______ uborka 

2. Mit eszel szívesen és mit nem? Jelöld „+”-szal az igen és „–”-szal 
a nem válaszaidat! – Що ти любиш їсти, а що ні! Познач «+» що 
так і «–» що ні!
  uborka     cékla
  petrezselyem    káposzta 
  sárgarépa     krumpli
  dinnye     hagyma 

3. Milyen zöldségek vannak a kosárba? – Які овочі є у кошику?

cék   bor  ka 
pap ri  hagy  tek 
re ká posz ma só  la ta

__cékla,_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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4. Írj a zöldségeskertről. Rajzold le a kedvenc zöldségedet! – Напи-
ши про огород! Намалюй, які овочі ти любиш! 

A családomnak van zöldségeskertje. A kert _________________
____________________________________________________
Ott nő ______________________________________________
Én szívesen eszek _____________________________________
___________________________________________________

5. Zöldség vagy gyümölcs? Írd le! – Овочі або фрукти? Напиши! 

               

               

        

Zöldségek: __________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Gyümölcsök: ________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   126Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   126 2022. 04. 25.   11:52:102022. 04. 25.   11:52:10



127

57. óra
A mi kertünk. A gyümölcsöskert – Наш сад

1. Írd le a szavakat egyes számba! – Запиши слова в однині! 
almák – _____alma______  szilvák – ______________
körték – _______________  eprek – _______________
barackok – _____________  szőlők – _______________

2. Írd le, milyen virágokat látsz a képeken! – Напиши, як назива-
ються зображені квіти! 

tulipán             _____________    ___________________

________________  _________________

3. Kapcsold össze a mondatokat! – З’єднай речення! 

A tulipán piros és édes.

Az alma piros, zöld és sárga.

Az uborka virág és kertben nő.

A liliom  a zöldségeskertben nő.

A meggy virág és nagyon szép. 
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4. Írj a gyümölcsöskertről! Rajzold le a kedvenc gyümölcsödet! – 
Напиши про сад! Намалюй свій улюблений фрукт! 

Az én családomnak van gyümölcsöskertje. A kert nagy. Abban nő
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Én szívesen eszem 

5. Jelöld, hogy mit eszel szívesen? – Що ти любиш їсти? 
  alma      cseresznye
  meggy      körte
  barack      szőlő
  eper       dinnye

6. Rajzold le a kedvenc virágodat. Írd le, hogy milyen virág az, és 
milyen színű! – Намалюй свою улюблену квітку! Напиши, як 
вона називається і якого вона кольору! 

Kedvenc virágom a _____________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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58–59. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Mi a hiba a mondatokban? Írd le azokat helyesen! – Що тут не-
правильно? Напиши речення правильно! 

A kutya nyávog. _______________________________________
_____________________________________________________
A macska ugat. ________________________________________
_____________________________________________________
Az alma leesett a meggyfáról. _____________________________
_____________________________________________________
A macska az erdőben él. _________________________________
_____________________________________________________

2. Írj háziállatokat a megadott kezdőbetűvel! – Напиши домашніх 
тварин з поданими початковими літерами! 

k_____________, m_____________, t_____________,
l_____________, k_____________, l_____________,
k_____________, b_____________ .

3. Csoportosítsd a szavakat! – Класифікуй слова! 

ló, papagáj, tigris, zebra, kacsa, elefánt, kanári, tehén, tengerimalac,
teknősbéka, tyúk, majom, aranyhal, pulyka, teve;

Háziállatok: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Vadállatok: ____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Házi kedvencek: ________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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4. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! – Відгадай кросворд! 

paprika árvácska hagyma rózsa

alma fokhagyma sárgarépa málna

saláta szilva káposzta cékla

1 A L M A
2 S V
3 R R
4 K Z
5 A R
6 K L
7 G A
8 S L A
9 Á N

10 R Á S
11 R S
12 O Y
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VII. fejezet
Ünnepek és évszakok – Свята і пори року

60. óra
Évszakok és hónapok – Пори роки і місяці

1. Milyen évszakot rejtenek a hónapok? Írd le! – Напиши, як нази-
вають пору року!

1. december, január, február – ___________________________
2. március, április, május – _____________________________
3. június, július, augusztus – ____________________________
4. szeptember, október, november – ______________________

2. Írd le, milyen színeket látsz a következő évszakokban! – Напи-
ши, які кольори ти бачиш у цих порах року! 

1. télen: fehér, _________________________________________
_____________________________________________________
2. tavasszal: ___________________________________________
_____________________________________________________
3. nyáron: ____________________________________________
_____________________________________________________
4. ősszel: _____________________________________________
_____________________________________________________

3. Hány napból állnak a hónapok? – Скільки днів у місяці?
Januárban  _________harmincegy nap van.__________________
Februárban  _____huszonnyolc vagy huszonkilenc nap van._____
Márciusban ___________________________________________
Áprilisban ____________________________________________
Májusban  ____________________________________________
Júniusban  ____________________________________________
Júliusban _____________________________________________
Augusztusban _________________________________________
Szeptemberben ________________________________________
Októberben ___________________________________________
Novemberben _________________________________________
Decemberben _________________________________________
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4. Írd le helyesen a szavakat! – Запиши слова правильно!
ármitcsu – ______________  sző – _________________
lét – ___________________  rány – ________________
ebrurrá – _______________  edcmerbe – ____________
koótbe – _______________  szatva – _______________

5. Írd le a hónapokat! – Запиши місяці!
Téli hónapok: _________________________________________
Tavaszi hónapok: ______________________________________
Nyári hónapok:  _______________________________________
Őszi hónapok:  ________________________________________

6. Rajzold le a kedvenc évszakodat! – Намалюй улюблену пору 
року! 
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61. óra
Az időjárás – Погода

1. Írd le a szavakat helyesen! – Запиши слова правильно!
óh – ___________________  shőlef – ________________
sanpo  – ________________  gemel – ________________
eszles  – ________________  hedig – ________________

2. Találd meg a találós kérdéshez a megfelelő képet! Írd a betűt a 
kép melletti négyzetbe! – Знайди малюнок, який відповідає роз-
гадці загадки! Напиши відповідну літеру у квадрат коло ма-
люнку! 

A) Amikor jövök, a hideg megy,   
A rügyek a fákon élednek,
Velem térnek vissza a gólyák,
S a folyók az olvadás vizét hozzák.
   (______________)

B) Esik eső csepereg,    
Sárga levél lepereg,
A nap is már rövidebb,
melyik évszak lehetek?
   (______________)

C) Két gazdasszony asztalt terít, 
de csak évente egyszer,   
az kedves zöld asztalával,
ez meg tiszta fehérrel.           
   (______________)

3. Írd le helyesen a mondatokat! – Напиши речення правильно!
1. Nyáron hull a hó. –  ______ Télen hull a hó. _______________
2. Télen süt a nap. – ____________________________________
____________________________________________________
3. Nyáron hóembert építünk. – ___________________________
____________________________________________________
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4. Tavasszal a fák levelei sárgák. – _________________________
____________________________________________________
5. Tavasszal leszedik az almát és a körtét. – __________________
____________________________________________________
6. Nyáron minden fehér. –  ______________________________
____________________________________________________
7. Ősszel nyílnak a tulipánok. – ___________________________
____________________________________________________
8. Ősszel forróság van. –  ________________________________
____________________________________________________

4. Írj levelet! – Напиши лист! 

Szia Sanyi!

Köszönöm a leveledet. Most az időjárásról írok neked. Ma nálunk 
az időjárás __________________________________________
___________________________________________________
A hőmérséklet _______________________________________
Az égbolt ___________________________________________
A nap ______________________________________________

Írj te is nekem.
Szeretettel:
_________________
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62. óra
Télen – Узимку

1. Fejtsd meg a rejtvényt! – Розгадай головоломку! 

hó + ember = hóember 

hó + golyó =

hó + csata =

hó + pehely =

2. Írd a mondatokat a megfelelő kép alá! – Напиши речення під 
відповідним малюнком! 

A gyerekek síelnek.  A gyerekek hógolyóznak.
A gyerekek szánkóznak.  A gyerekek hokiznak.
A gyerekek hóembert építenek.

A gyerekek szánkóznak.  _________________  _____________
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          ________________                       ________________

3. Írd le helyesen a mondatokat! – Напиши речення правильно! 

1. A jégpályán a gyerekek hóembert építenek. – __A  jégpályán a 
gyerekek korcsolyáznak.________________________________
2. A parkban a gyerekek korcsolyáznak. – __________________
___________________________________________________
3. Az erdőben a gyerekek hóembert építenek. – _____________
___________________________________________________
4. A hegyoldalon a gyerekek korcsolyáznak. – ______________
___________________________________________________

4. Írd le, mit csinálsz télen! – Напиши, що ти робиш взимку! 

Télen én szívesen ______________________________________
____________________________________________________
A parkban ___________________________________________
____________________________________________________
A jégpályán __________________________________________
____________________________________________________
A hegyoldalon ________________________________________
____________________________________________________

Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   136Robochiy-zoshit-Munkafuzet_Magyar-nyelv_13-04-2022.indd   136 2022. 04. 25.   11:52:112022. 04. 25.   11:52:11



137

63. óra
Téli ünnepek – Зимові свята

1. Párosítsd a szavakat! Írj eléjük névelőt! – Склади слова! Постав 
перед ними артикль! 

jég csizma

hó fa

hoki meccs

Mikulás pálya 

karácsony ember

jég pehely

hó virág
a jégpálya,_____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Találd meg a személyes névmások párját! Írd a négyzetekbe a 
megfelelő betűket! – Знайди пару особовим займенникам! За-
пиши літери у квадрат! 
  te    A) nekünk
  mi    B) nekem 
  én    C) nekik
  ők    D) neki
  ő     E) nektek
  ti    F) neked
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3. Írd le a zárójelben lévő szavak megfelelő formáját! – Запиши за-
йменник у відповідній формі! 

1. A bátyám könyvet vett ___nekem___ (én).
2. A szüleim számítógépet vettek _________________ (te).
3. Új naptár ajándékoztak __________________ (ő).
4. Mit ajándékozol _________________ (ők)?
5. A nagynénim tortát sütött ________________ (mi).
6. A nagymamám finom vacsorát főzött ______________ (én). 

4. Alkoss mondatot megfelelően toldalékolva a szavakat. – Побу-
дуй речення! Напиши слова у відповідній формі! 

1. A karácsony, Magyarország, december, ünneplik. ___________
_____________________________________________________
2. Édességet, a szüleim, nekem, ajándékoztak. ________________
_____________________________________________________
3. Karácsony, ünnepem, kedvenc. __________________________
_____________________________________________________

5. Írj levelet! – Напиши лист! 

Szia Misi!

Kérdezted, hogy milyen ünnepek vannak nálunk. ___________
_______________________ van Mikulás. Januárban ünnepeljük 
____________________________________ . A szüleim ajándé-
kot vesznek nekem. December végén ____________________ .
Mi _______________________________________________ .
Az én kedvenc ünnepem a ____________________________ . 

Szeretettel: 
_________________
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64. óra
Mi szeretünk ünnepelni. – Ми любимо святкувати.

1. Milyen ünnepeket látsz a képeken? – Напиши назви свят під 
малюнками! 

    ______________         _______________       ____________

2. Fejtsd meg a rejtvényeket! – Розгадай головоломки! 

karácsony + fa = karácsonyfa

tél + apócska =  

karácsony + ajándék =

szalon + cukor =

3. Írj üdvözlőlapot! – Напиши листівку! 

Kedves Marika!
Áldott, békés karácsonyt kívánok neked! 

Tisztelt Gábor!
Köszöntelek a születésnapod alkalmából. Kívánok sok szerencsét 
és jó egészséget!
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Kedves Irénke néni és Tomi bácsi!
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Kedves István! 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

4. Olvasd el a tankönyv 5. feladatát (160. oldal)! A helyes válasz elé 
tégy „+” jelet, a helytelen elé „–” jelet! – Прочитай завдання 5 у 
підручнику (сторінка 160)! Що правильно «+», а що ні «–»! 
  Misi a Mikulás. 
  A karácsonyfa nagy és gyönyörű.
  Minden gyerek énekel és táncol a fa körül. 
  A tornatanár zongorázik.
  A Mikulás ajándékot ad a hópelyhecskének.
  A zenetanár táncol a gyerekekkel.

5. Írj levelet! – Напиши лист! 

Szia Sanyi!

Ma az újévi ünnepségről írok neked. A mi iskolánkban ________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Szeretettel:
_____________________
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65. óra
Tavasz – Весна

1. Pótold a szavakban a hiányzó betűket! – Допиши у слова відпо-
відні літери! 

t...v...sz,  f...lh...s,  v...r...g,  h...v...r...g,  m...l...g,  j...g...s. ,  z...ld 

2. Írd le, milyen az időjárás tavasszal! – Напиши, яка погода бу-
ває навесні! 

______________________ _____________________

______________________ _____________________

3. Számozd meg a mondatokat úgy, hogy értelmes szöveget kap-
junk! – Познач речення цифрами так, щоб отримати зрозумі-
лий текст!

  Májusban meleg van.
  Áprilisban ezt mondjuk: „Áprilisban zöld a mező, bolondozik 

már az idő”.
  Márciusban már nincs hó, de hideg van. 
  A fák és a virágok kinyílnak, zöld a fű. 
  Áprilisban nyílnak az első tavaszi virágok.
  A nap süt és olvad a hó. 
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4. Írd a képek alá a megfelelő szavakat! – Напиши під малюнками 
відповідні слова!

tavasz, nyár, ősz, tél;

___________    __________        _____________        ____________

5. Egészítsd ki a mondatokat! – Допиши речення!
A tavasz első hónapja _________________________________ .
A tavasz második hónapja _____________________________ .
A tavasz harmadik hónapja ____________________________ .

6. Írj a kedvenc tavaszi hónapodról! Készíts hozzá rajzot! – Напи-
ши про свій улюблений весняний місяць! Намалюй малюнок! 

A kedvenc tavaszi hónapom _____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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66. óra
Tavaszi ünnepek – Весняні свята

1. Húzd össze az egymáshoz illő szavakat! – З’єднай відповідні 
слова! 

húsvét anyák napja festék

ajándékozni piros tojás ajándék

húsvéti nyúl nőnap hímes tojás

szünidő rajzolni játék 

2. Írj levelet! – Напиши лист! 

Kedves Misi!

Hogy vagy? Én jól vagyok. Most a tavaszi ünnepekről írok neked. 
Mi nemcsak a húsvétot ünnepeljük, hanem _________________
______________________________. Ebben az évben a húsvétot 
__________________________________________________ .
Mi kifestjük a  ______________________________________ .

Írj te is az ünnepekről.
Szeretettel:
Sanyi

3. Írj mondatot a példa alapján! – Напиши речення за прикладом! 

1. én – te – születésnap: __Én boldog születésnapot kívánok neked._
2. apukám – anyukám – nőnap:  __________________________
____________________________________________________
3. nagybácsi – mi – húsvét: ______________________________
____________________________________________________
4. én – a barátom – születésnap___________________________
____________________________________________________
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4. nővérem – nagymama – anyák napja  ___________________
___________________________________________________
5. mi – nagyapa – munka ünnepe ________________________
___________________________________________________

4. Hasonlítsd össze a rajzokat! Írd a képek alá, mi hiányzik a másik-
ról! – Порівняй малюнки! Визнач, чого не вистачає на другому! 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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67. óra
Tavaszi és nyári szünidők – Весняні та літні канікули

1. Írd le a hónapok neveit szavakkal! – Запиши назви місяців 
словами!

1) 10.10. – __október 10.___ 5) 03.15. – _________________
2) 08.22. – ______________ 6) 12.06. – _________________
3) 02.24. – ______________ 7) 07.11. – _________________
4) 11.10. – ______________ 8) 05.20. – _________________

2. Írd le a szöveget helyesen! – Напиши текст правильно!

hétfő iskolai kirándulás Budapestre Pénteken Robi az osztály-
társaival Budapestre uta-
zik. Hétfőn uszodába men-
nek. Vasárnap színházba 
mennek. Szerdán kirán-
dulni mennek. Szombaton 
moziba mennek. Csütör-
tökön teniszezni mennek. 
Vasárnap koncertre men-
tek. 

kedd uszoda

szerda színház

csütörtök kirándulás

péntek mozi

szombat tenisz

vasárnap koncert

Példa: Hétfőn Robi iskolai kirándulásra megy Budapestre.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Írd le, hogyan töltik a gyerekek a nyári szünidőt! – Напиши, що 
роблять діти під час літніх канікул!

András Zoli Bea

úszni a folyóban napozni kirándulni

a tengerhez utazni számítógépezni röplabdázni

Nóra Árpi Cili

Példa: András röplabdázik.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Írj választ Misi levelére, amelyet a tankönyvben találsz (4. feladat, 
167. oldal)! – Напиши відповідь на лист Міші, який можна знай-
ти у підручнику (завдання 4, сторінка 167)!

Kedves Sanyi!

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Üdvözöl: Misi
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68. óra
Nyáron – Улітку

1. Helyettesítsd a számokat betűkkel! A betűket írd a négyzetekbe 
a számok mellé! Milyen szót kaptál? – Заміни цифри літерами! 
Літери запиши у чотирикутники біля цифр! Яке слово ти от-
римав?

Minden gyerek nagyon szereti a 1arat. Ny2ron nagyon meleg van. 
Ukrajnában minden gye3eknek szün4dője van. Ők sokat utazna, 
ú5nak a folyóban, tóban. Ör6lnek a jó meleg7ek. Nyáron sok szép 
v8rág van. A zöl9ség- és gyümölcsöskertben sok finomság n10 és te-
rem.

1___ 2__ 3__ 4__
       

5___ 6__ 7__ 8___ 9__ 10__

2. Milyen lehet az időjárás nyáron? Jelöld a helyes válaszokat „×”-
szel! – Якою може бути погода влітку? Познач правильну від-
повідь «×»! 
  Olvad a hó.
  Nagyon meleg van.
  Süt a nap. 
  A fák levelei sárgák és barnák.
  A folyót jég borítja.
  A hőmérséklet +20 és 30°C fok.
  Gyakran esik az eső.
  A fák zöldek.

3. Írd a szavakat a megfelelő évszak alá! – Запиши слова під відпо-
відну пору року! 

húsvét anyák napja május 1.

ajándékozni nyári szünidő karácsony

őszi szünidő nőnap Mikulás

szilveszter szeptember 1. téli szünidő
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      Télen           Tavasszal
______________________  ______________________
______________________  ______________________
______________________  ______________________

                  Nyáron             Ősszel
______________________  ______________________
______________________  ______________________
______________________  ______________________

4. Mit csinálnak a gyerekek nyáron? Alkoss a szókapcsolatokkal 
mondatokat! – Що роблять діти влітку? Побудуй речення з по-
даними словосполученнями! 

úszni a folyóban,     utazni a tengerre,      sokat biciklizni, 
napozni,      síelni,      focizni,      rollerezni,      hógolyózni, 
gördeszkázni,      hóembert építeni,      röplabdázni;

Példa: Nyáron a gyerekek úsznak a folyóban.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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69. óra
Évszakok – Пори року

1. Tagold szavakra a betűhalmazt! – Розклади набір букв на сло-
ва, щоби вийшло правильне речення! 

1. Agyerekektélenkorcsolyáznak. – A gyerekek télen korcsolyáznak.
2. Télenszépenhullahó. – _________________________________
_____________________________________________________
3. Nyáronvananyáriszünidő – _____________________________
_____________________________________________________
4. Szeptemberelsejénmegyünkiskolába. – ____________________
_____________________________________________________
5. Tavasszalünnepeljükahúsvétot. –  ________________________
_____________________________________________________
6. Hogyanünnepeljükakarácsonyt? –  _______________________
_____________________________________________________

2. Javítsd ki a mondatokat! Írd le őket helyesen! – Виправ речення! 
Напиши їх правильно!

1. Télen nincs nagyon meleg. Gyakran esik az eső. Az égbolt borús. 
A fák levelei barnák és sárgák. Elkezdődik az iskola.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

2. Tavasszal nagy pelyhekben hull a hó. Mindent fehér hótakaró bo-
rít. Hideg van. A folyót jég borítja. A gyerekek korcsolyáznak. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Nyáron meleg van. Az erdőben nyílnak az első tavaszi virágok. 
Rügyeznek a fák. A madarak visszarepülnek délről. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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_____________________________________________________

4. Ősszel nagyon meleg van. Verőfényesen süt a nap. A nappalok 
hosszúak, az éjszakák rövidek. Sok ember fürdik a tóban és a folyó-
ban. Sokan mennek a tengerhez. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

3. Írj az évszakoknak megfelelő szavakat, szókapcsolatokat az ellip-
szisekbe! – Напиши слова та словосполучення, які відповідають 
порі року, розміщеній в овалі!

karácsony utazni a tengerhez hóembert építeni

nagyon meleg van a fák levelei sárgák olvad a hó

tánc a karácsonyfa körül nőnap nyári szünidő

hokizni szeptember 1. tavaszi virág

hóvirág Mikulás őszi szünidő

hócsatázni borús és szeles az idő gyakran esik az eső

napozni a madarak visszarepülnek úszni a folyóban

szilveszter

télen nyáron

ősszeltavasszal
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70–71. óra
Összefoglaló ismétlés – Повторення

1. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! – Відгадай кросворд!

1 Á 1.
2 R N Y
3 N Y N A
4 P B
5 N Ő N A P
6 E M A
7 K Á

május 1.  szeptember 1. győzelem napja  nőnap
Mikulás   karácsony  anyák napja

2. Alkoss értelmes szavakat a megadott szótagokból! – Склади сло-
ва зі складів! 

vesz/ter/szil/ – ______szilveszter________________________
nap/nő –  __________________________________________
nyák/nap/a/ja – _____________________________________
rá/csony/ka – _______________________________________
Mi/lás/ku – _________________________________________
vét/hús – ___________________________________________
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