Hungarian Beginner Syllabus

1. Magyar abc / ABC
Bemutatkozás / Introduction
Köszönések / Greeting types
Számok 1-20-ig / Numbers 1- 20
2.

Országok, népek, nemzetiségek / Countries, nations, nationalities
Magánhangzó harmónia / Vowel harmony
Hol él? (-ban, -ben, -on, -en, -ön) / Where do you live ? in....
A főnevek és melléknevek többes száma /
The plural form of nouns and adjectives
(tanul, él és beszél igék)-ul, -ül / (to study, to live and to talk)

3.

Alapvető élelmiszerek / Basic food items
Mértékegységek / Units
Vásárlási szituációk / Shopping
A tárgyeset / The objective case
Színek / Colours

4.

Alapigék / Basic verbs
Az igeragozás gyakorlása / Practising conjugation
Mondatalkotás / Forming sentences
Szórend / Word order
Intézmények, helyek / Institutions, places

5.

Az -s, -sz, -z végű és az ikes igék / verbs ending with —s, -sz, -z, + ik
Igeragozás összefoglalása, gyakorlása /
Summary and practice of verb conjugation

6.

Az
óra,
a
hét
napjai
/
The
Mikor, hol vagy? / What time, where are you?
Mettől- meddig? / From what time to what time ?

7.

Napi rutin / Daily routine
Időkifejezések. Ki? Mikor? Hol? Mit csinál? /
Time expressions. Who ? When ? Where ? What is he doing?
Kérdésfeltevés, gyakorlás / Asking questions, practising
Találkozó megbeszélése / Making an appointment

8.

Közlekedés, tájékozódás / Transport, orientation
Közlekedési eszközök / Means of transport

clock,

days

of

the

week

a -val, -vel ragok használata / Usage of the —val, vel suffixFontosabb
intézménynevek / Major instutitions Sorszámnevek / Ordinal numbers
9.

Hová mész? / Where are you going?
Taxi rendelés / Ordering a cab
Pályaudvaron, jegyvásárlás / At the train station, buying a ticket

10. Melléknevek / Adrectives
Fokozás, hasonlítás / Degrees of adjectives, comparison
11. A család, életkorok, korosztályok / The family, age, generations
Birtokos szerkezet / Posessive structures
12. Testrészek / Body parts Egészség, betegség / health, illness Orvosnál
/At the doctor’s
13. Időjárás. Hónapok. Évszakok / Weather. Months. Seasons Milyen idő
van? Hány fok van? /
What is the weather like? What temperature is it?
14. Öltözködés / Clothing items Alapvető ruhadarabok / Basic garments
Vásárlási szituáció / Shopping
15. Lakás, bútorok /Flat, furniture Névutók / postpositions
16. Főnévi igenév / Infinitive
(akar, tud, szeret, kell) / to want, to know, to love, must
17. A jövő idő / The future tense
Tervek .Mit fogsz csinálni? / Plans. What are you going to do?
18. Irányhármasság / Three directions
Hol? Honnan? Hová? / Where? Where from? Where to?
19. Étteremben, ételek, italok / At the restaurant, food, drinks Rendelés,
fizetés / ordering, paying
Szeretem a... / I like the
20. Az eddig tanultak összefoglalása / Summary of previously learnt topics
Számonkérés. / test ©

