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1 A magyar abc 

Working sheet: A magyar abc 
Level: A1 

Aim: Pronunciation 

 Training of writing competence 

 Training of reading competence 

Topic: Hungarian abc 

Arbeitsblatt: A magyar abc 
Stufe: A1 

Ziel: Aussprache 

 Entwicklung der Kompetenz von Schreiben 

 Entwicklung der Kompetenz von Lesen 

Thema: Ungarisches Abc
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2 A magyar abc 

A magyar abc 

1. Mi ez? 

I am reading for you some Hungarian words. Please write a number 
under the picture, in order you here it! 
Ich werde einige ungarische Wörter lesen. Bitte schreiben sie Zahlen 
unter den Bilder in der Reihenfolgen sie die Wörter zu den Bildern hören! 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    

(Szavak: telefon, hotel, kávé, tea, autó, szendvics, banán, narancs, citrom, kenguru, elefánt, tigris, 
bankkártya, lámpa, busz, bicikli) 
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2. Hónapok 

What is the right order? 
Was ist die Reihenfolge? 
__ június __ szeptember __ november 
__ március __ január __ augusztus 
__ október __ április __ február 
__ május __ december __ július 

3. Fiú (F) vagy lány (L)? 

Is it a girl or a boy? 
Ist das ein Mädchen oder ein Junge? 
Eszter __ Tamás __ György __ Györgyi __ 

Anna __ Mária __ Ferenc __ Sándor __ 

István __ Erzsébet __ Zsuzsanna __ Imre __ 

Luca __ Emese __ Borbála __ András __ 

Ádám __ Ágnes __ Attila __ János __ 

Csilla __ Dorottya __ Tünde __ Zoltán __ 

Zsófia __ Zsanett __ Zsolt __ Réka __ 

Károly __ Szilvia __ Tímea __ Mátyás __ 

4. Becenév 

What is the nickname? 
Was ist der Kosename? 
Eszter → Eszti 

Ferenc → Feri 

Anna → ____________ 

Zsuzsanna → _______________ 

Zsófia → _________________ 

Borbála → __________________ 

Ágnes → ___________________ 

Zsanett → _________________ 

Zoltán → _________________ 

Ádám → _________________ 

Imre → _________________ 



© Baumann Tímea 
www.learnhungarian.eu 

4 A magyar abc 

5. Magyarázat: A magyar fonémák 

Explanation: Hungarian phonems 
Erklärung: Ungarische Laute 

Magánhangzók (vowels, Vokale) 
a (Anna) i – í (is, ír) ö – ő (öt – őt) 

á (Ádám) e (Emese) ü – ű (üt – tű) 

o – ó (Ottó) é (Éva) 

u – ú (ujj – új) 

Mássalhangzók (consonants – Konsonanten) 
z – sz (Zoli, Szilvi) ny [~nj] (anya) 

zs – s (Zsolt, Sára) ty [~tj] (kutya) 

(dz) – c (edző, cica)  gy [~dj] (magyar) 

(dzs) – cs (dzsessz, Csilla) ly = j (Károly) 

b – p (bor, por) Ritka mássalhangzók: 
d – t (Dávid, Tamás) x (xilofon) 

m (mama) y – nem fonéma! 

n (néni) w (walkman) 

v – f (Viktória, Fanni) q (IQ) 

g – k (Gergő, kettő) dz (edző) 

l (Lilla) dzs (Dzsennifer) 

r (Rita) 

j (János) 

h (három) 

Dupla mássalhangzók (double consonants, Doppelkonsonante) 
bb, pp, rr, ss... 

! ssz, zzs, ccs, ddz, ddzs, nny, tty, ggy, lly 

Például: hosszú, messze, lassú, reccsen, gally, meggy 

6. Olvassa fel újra a 1. – 4. feladat szavait! 

Read again loud the words of exercises 1. – 4.! 
Lesen Sie nochmal die Wörter der Aufgaben 1. – 4. laut vor! 
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5 A magyar abc 

7. A magyar abc 

Let’s read the Hungarian abc loud! 
Lesen wir das ungarische Abc laut vor! 

A magyar ábécé 
 

A mint alma  

Á mint álom  

Bé mint banán  

Cé mint cica  

Dé mint darázs  

Dzé mint edző  

Dzsé mint dzsessz  

E mint esernyő  

É mint édes  

eF mint finom  

Gé mint gomba  

Gyé mint Gyula 

Há mint három 3 

I mint igen  

Í mint írónő   

Jé mint jelen 

Ká mint kettő 2 

eL mint lány  

eLy mint király  

eM mint mák  

eN mint nád  
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eNy mint nyár  

O mint olló  

Ó mint tó  

Ö mint öt     5 

Ő mint ősz  

Pé mint paprika  

Q (kú) mint IQ 

eR mint rigó  

eS mint Sárika 

eSz mint szilva  

Té mint tábla  

Tyé mint tyúk  

U mint ujj  

Ú mint út  

Ü mint ünnep  

Ű mint űr  

Vé mint vár  

W (Dupla v) 

X (iksz) 

Y (ipszilon) 

Zé mint zöld  

Zsé mint Zsolt
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8. Olvasás: Weöres Sándor versei 

Read the poems of Sándor Weöres loud! 
Lesen Sie die Gedichte von Sándor Weöres laut vor! 
Fut, robog a kicsi kocsi, 
Benne ül a Haragosi, 
Din-don-diridongó. 
 
Ha felborul a kicsi kocsi, 
Leröpül a Haragosi, 
Din-don-diridongó. 
 
Csipp- 
 csepp, 
egy csepp, 
 öt csepp, 
meg tíz: 
olvad a jégcsap, 
lecsepeg a víz. 
 
Őszi éjjel 
Izzik a galagonya 
Izzik a galagonya 
Ruhája. 
Zúg a tüske, 
Szél szalad ide-oda, 
Reszket a galagonya 
Magába. 
Hogyha a hold rá fátylat ereszt: 
Lánnyá válik, 
Sírni kezd. 
Őszi éjjel 
Izzik a galagonya 
Izzik a galagonya 
Ruhája. 

Nagy a hó, 
igazán, 
fut a sí, 
meg a szán, 
hejhó! 
Lecsúszik a 
Jani, meg a Ferkó. 
 
Jön az ősz, 
leterül 
a levél- 
garmada, 
fedi hűs 
éjszaka 
tapadó 
harmata. 
 
Harap utca három alatt 
megnyílott a kutya-tár, 
síppal-dobbal megnyitotta 
Kutyafülű Aladár. 
Kutya-tár! Kutya-tár! 
Kutyafülű Aladár! 
 
Húsz forintért tarka kutya, 
tízért fehér kutya jár, 
törzs-vevőknek öt forintért 
kapható a kutya már. 
Kutya-tár! Kutya-tár! 
Kutyafülű Aladár! 
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9. Olvasás: Nyelvtörők 

Read loud the tounge breakers! 
Lesen Sie die Zungenbrecher laut vor! 

Gyere, Gyuri Győrbe,  
győri gyufagyárba,  
gyufát gyújtogatni! 
 
Sárga bögre, görbe bögre… 
 
Mit sütsz, kis szűcs? 
Tán sós húst sütsz, kis szűcs? 
 
Az ibafai papnak fapipája van. 
Ezért az ibafai fapipa, papi fapipa. 
 
Répa, retek, mogyoró, 
Korán reggel ritkán rikkant a rigó 

10. Hallgatás: Magánhangzók 

Listening: write the right vowels! 
Hörverstehen: schreiben Sie die richtige Vokale auf die passende Stelle! 
a – á 
b__l __lm__ sz__b__ds__g 

b__l __lm__ t__rs__s__g 

__ll l__bd__ B__rn__b__s 

f__l __nn__ B__rb__r__ 

t__lp __d__m M__rg__rét__ 

l__t m__gy__r 

e – é 
t__l __l__t Sz__r__nk__ 

f__l f__l__k __m__s__ 

f__l sz__l__t K__l__m__n 

k__r sz__p__n r__ng__t__g 

sz__l m__s__ 

v__r l__v__l 


