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POLITE EXPRESSIONS UDVARIASSÁGI KIF. CIRIL ÍRÁSSAL PÁ RUSZKI 

Hello! Szia! (megérkezés) Привет! (пребытие) privét 

Goodbye! Szia! (elköszönés) До свидания dá szvidányijá 

See you tomorrow! Viszlát holnap! До завтра! dá závtrá 

Good morning! Jó reggelt! Доброе утро! dobroje útrá 

What's your name? Hogy hívnak? Как тебя зовут? kák tyibjá zavút? 

My name is… Az én nevem… Меня зовут… minyá zavút.... 

How are you? Hogy vagy? Как твои дела? kák tvái gyilá? 

I am fine, thank you. Jól, köszönöm. Cпасибо, хорошо szpaszíbá, harasó 

Excuse me. Elnézést. (a zavarásért) Мне жаль.  
(за беспокойство) 

mnye zsál, za  
beszpakojtszvá 

Can I get a tissue? Kaphatok zsepit? могу я получить носовой 
платок ? 

magu já palucsitty naszavoj  
platók 

Here you are. Itt van, tessék. Ну вот. nu, Vot 

Thank you. Köszönöm. Спасибо. Szpaszíbá 

You are welcome. Szívesen. пожалуйста. pázsálújsztá 

I am sorry. Bocsánat. (lábra lépés) извиняюсь izvinyájusz 

I am happy that you are here. Örülök, hogy itt vagy! Я рад что ты здесь! já rád, sto ti zgyesz 

Let's wash hands. Mossunk kezet! Мойте руки! mojtye rúki 

Can I go to the toilet? Elmehetek wc-re? Могу я пойти в туалет? mogú já pajtyi v tualét? 

Do you understand the task? Érted a feladatot? Вы понимаете задачу? vi panyimájetye zádácsu 

  



    

CLASSROOM INSTRUCTIONS TANTERMI UTASÍTÁSOK инструкции в классе insztrúkciji v klássze 

Come in. Gyere be! заходи zahagyí 

Sit down Ülj le. садись szagyísz 

Stand up Állj fel встань vsztány 

Come here Gyere ide иди сюда igyi szudá 

Look at me Nézz rám посмотри на меня paszmatri na minyá 

Look at the board Nézz a táblára посмотри/те на доску paszmatrí na dószku 

Attention, please Figyelmet kérek слушай/те szlúsaj 

Hang up your coat Akaszd fel a kabátodat повесь пальто pavész páltó 

Put on your indoor shoes. Vedd fel a benti cipődet Надень/те домашнюю 
обувь 

nagyény damasnyuju óbuv 

Put on your outdoor shoes. Vedd fel a kinti cipődet. надевайте обувь на улицу nagyény /nagyiváj óbuv na 
úlicu 

Pack out your bag. Pakold ki a táskád распакуй/те сумку raszpakúj szúmku 

Put your things in the bench. Tedd a dolgaidat a padba положи/те свои вещи на 
стол 

palazsi szvají vési na sztol 

Do this task Csináld meg ezt a feladatot сделай/те это упражнение szgyéláj uprázsnyényije 

Come here Gyere ide     

Let's go Menjünk давай, Пойдем dáváj, pajgyom 

Give me your book, please. Add ide a könyved, lszi дай мне книгу dáj mnye knyígu 

Show me your book, please. Mutasd a könyved, lszi покажи мне свою книгу pakazsí mnye szvajú knyígu 

Draw the curtains please Húzd be a függönyt, lszi закрой занавес zakrój zánávesz 

Open your book. Nyisd kia a könyved Откройте книгу atkrój knyígu 

Close your book. Csukd be a könyved закройте книгу zakrój knyígu 

Raise your hand Jelentkezz (emeld fel a kezed) поднимите руки padnyimí rúku 

Work in pairs. Dolgozzatok párban поработайте в парe rábótajtye v pare 

Write on the board. Írj a táblára Напишите на доске nápisí ná dászké 

Don't talk. Ne beszéljetek не разговаривайте nye rázgávárivaj/Tye 

Listen and repeat. Hallgasd és ismételd прослушайте и повторите pászlúsaj/tye i pávtárítye 

Well done! szép munka молодец malagyéc 

Let's go home. Menjünk haza Пошли домой páslí damój 

Let's go together Menjünk együtt пойдем вместе pájgyom vmésztye 

Wait for me Várj meg подожди pádázsgyí/tye 

Put down the chairs. Rakd le a széket поставь стул на пол pásztáv/tye sztul na pol 

Put up your chair. Rakd fel a széked Поставьте стул на стол pásztáv/tye sztul na sztol 

Close the door. Csukd be az ajtót закрой дверь zákrój dver 

Open the window. Nyisd ki az ablakot Открой окно atkrój akno 

        

Brilliant, excellent, well done! Nagyon jó, briliáns, отлично, молодец atlícsna 

Can you correct this, please? Ki tudod ezt javítani? ты можешь исправить? ti mózses iszprávity asíbku? 

What are you doing? Mit csinálsz? что ты делаешь? sto ti gyélajes? 

  Nincs mit Не за что nyé za sto 
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IN THE SCHOOL AZ ISKOLÁBAN CIRIL ÍRÁSSAL f skolje 

classroom tanterem школьный класс skolníj klássz 

corridor folyosó коридор koridor 

hall hall зал zál 

entrance bejárat Вход vhód 

lavatory mosdó умывалка umiválká 

toilet wc туалет tualét 

school canteen ebédlő столовая sztálóvájá 

stairs lépcső лестница lésztnyicá 

upstairs emeleti szint второй этаж ftároj etázs 

downstairs alsó szint первый этаж pérvij etázs 

teacher's room tanári учительская ucsítyelszkájá 

schoolyard suli udvar школьный двор skolníj dvor 

playground játszótér игровая площадка igróvájá plásádká 

football field focipálya футбольное поле futbólnoje polje 

vegetable garden zöldséges kert огород ágáród 

hill domb холм holm 

bush bokor куст kuszt 

Where is the lavatory? Hol van a mosdó? Где умывалка? g-gye umiválká 

It's there. Itt van. Здесь. zgyesz 

  



    

IN THE CLASSROOM A TANTEREMBEN   f klasse 

door ajtó дверь dver 

window ablak окно aknó 

picture kép картинка kartyinka 

map térkép карта kárta 

desk íróasztal писательный стол piszátyelnij sztol 

chairs szék стул sztul 

cabinets szekrény шкаф skaf 

board tábla доска daszká 

chalk kréta мел mél 

interactive board inter. Tábla интерактивная доска interaktivnaja daszká 

computer számítógép компьютер kampjúter 

toys játékok игры ígri 

board games társasjáték настольная игра nasztólnaja igrá 

cards kártyák карты kárti 

basket papírkosár бумажная корзина bumázsnaja karzína 

bookcase könyvespolc книжная полка knyízsnaja polka 

clock falióra настенные часы nasztyénnije csaszí 

lamp lámpa Лампа lámpa 

boy fiú мальчик málcsik 

boys fiúk мальчики málcsiki 

girl lány девочка gyévacska 

girls lányok девочки gyévacski 

teacher tanár учитель ucsítyel 

pupil tanuló ученик ucsenyík 

friend barát друг drug 

What's this? Mi ez? что это sto eta 

It's a board. Ez egy tábla. это доска eta daszka 

violin hegedű скрипка szkrípka 

piano zongora пианино piano 

drums dob(ok) барабан baraban 

flute furulya флейта fléjta 

football foci футбол futból 

play the piano zongorázik играть на фортепиано igráty na (forte)piano 
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PLAYGROUND JÁTSZÓTÉR площадка gyetszkájá plásátká 

Swing hinta качели kacséli 

see-saw mérleghinta качели kacséli 

monkey bars mászóka     

sandpit homokozó песочница peszócsnyicá 

shovel lapát лопатка lopátká 

spade ásó заступ zásztup 

rake gereblye грабли grábli 

plant (noun) növény растение rasztyényije 

flower virág цветок cvitók 

tree fa дерево gyérevo 

bush bokor куст kuszt 

grass fű трава trává 

I am building a sandcastle Homokvárat építek Я строю замок из песка já sztróju zamók iz peszká 

Do you like swinging? Szeretsz hintázni? Вам нравится качаться? vám nrávitszjá  
kácsátszjá 

Yes, I do. Igen, Да, dá 

No, I don't. Nem, Нет, nyet 

        

SCHOOL SUBJECTS TANTÁRGYAK предмет pridmét 

lesson tanóra урок urók 

break szünet перемена piriména 

subject tantárgy предмет pridmét 

Maths matek математика matyemátyika 

PE tesi физкультура fizkultúra 

Art rajz Рисование riszoványije 

Reading olvasás чтение cstyényije 

Writing írás написание napiszányije 

Hungarian magyar Венгерский язык vengerszkij jizik 

English angol óra английский язык anglijszkij jizik 

The bell is ringing. Csöng a csengő звенит звонок zvenyit zvanók 

  



    

IN THE CANTEEN AZ EBÉDLŐBEN в столовой f sztálóvoj (sztálóvájá) 

tray tálca поднос pádnósz 

dining table étkezőasztal обеденный стол ábégyennij sztól 

chairs székek стулья sztuljá 

line sor ряд rjád 

towel törülköző полотенце pálátyénce 

plate tányér тарелка tárélká 

glass pohár стакан sztákán 

spoon kanál ложка lózska 

fork   вилка vilka 

knife kés нож nózs 

napkin szalvéta салфетка szalfétká 

soup leves суп szup 

meat hús мясо mjászó 

potato krumpli картофель kartófel 

pasta tészta тесто tyészta 

vegetables zöldségek овощи óvossi 

fruit gyümölcs фрукты frukti 

bread kenyér хлеб hleb 

butter vaj масло mászló 

cold cut felvágott мясное ассорти mjásznoe asszorti 

jam lekvár варенье várényje 

bakery pékáru выпечка vipecská 

sandwich szendvics бутерброд butyerbród 

rice rizs рис risz 

Take a tray, please. Vegyél egy tálcát, lszi бери поднос beri pádnósz 

Take your meal. Vegyél étel бери блюдо beri bljúda 

Thank you. Köszi Спасибо szpaszíbá 

We line up here. Állj sorba itt стой в очереди sztój v ócseregyi 

Wash your hands. Mossunk kezet Мойте руки mójtye rúki 

Dry your hands. Szárítsd meg a kezed! 
(töröld) 

Высуши руки! viszusí rúki 

Enjoy your lunch! Jó étvágyat! Приятного аппетита! prijátnává áppetyitá 

Would you like some soup? Kérsz levest? Хочешь суп? hócses szup 

Yes, please. Igen, kérek. Да, пожалуйста. dá, pázsálújsztá 
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FOOD ÉTELEK пища písá(i) 

breakfast reggeli завтрак závtrák 

snack uzsi, tízórai второй завтрак btárój závtrák 

lunch ebéd обед ábéd 

dinner vacsora ужин úzsin 

        

FRUIT GYÜMÖLCS ФРУКТЫ frúkti 

apple alma яблоко jábláka 

banana banán банан bánán 

orange narancs апельсин ápelszín 

strawberry eper клубника klubnyíka 

pear körte груша grúsa 

melon sárgadinnye дыня dínyá 

watermelon görögdinnye арбуз árbúz 

lemon citrom лимон limon 

grapes szőlő виноград vinográd 

        

VEGETABLES ZÖLDSÉGEK ОВОЩИ óvossi 

green pepper zöldpaprika зелёный перец ziljónij pérec 

tomato paradicsom помидор pomidor 

onion hagyma лук luk 

reddish retek редька regyka 

cucumber uborka огурец águréc 

carrot répa морковь markov 

lettuce saláta салат szálát 

peas borsó горох gáróh 

beans bab фасоль faszól 

  



    

OTHER FOOD EGYÉB ÉTELEK     

bread kenyér хлеб hleb 

butter vaj масло mászlá 

cold cuts felvágott мясное ассорти mjásznóje asszórti 

jam lekvár варенье várényje 

honey méz мёд mjód 

sugar cukor сахар száhár 

biscuit keksz печенье pecsényje 

cornflakes kukoricapehely кукурузные хлопья kukurúznije hlópjá 

yoghurt joghurt йогурт jogurt 

pasta tészta тесто tyészta 

sausage kolbász колбаса kálbászá 

mayonnaise majonéz майонез májonéz 

mustard mustár горчица gorcsícá 

chicken csirke курица kuríca 

fish hal рыба ríba 

meat hús мясо mjászó 

cheese sajt сыр szír 

egg tojás яйцо jijcó 

salt só соль szól 

        

DRINKS ITAL НАПИТОК napítok 

water víz вода vádá 

tea tea чай csáj 

chocolate milk kakaó какао kákáó 

milk tej молоко máláko 

coffee kávé кофе kófé 

        

For breakfast I have cereals. Reggelire müzlit eszem     
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MY THINGS DOLGAIM мои вещи máji véssi 

schoolbag isk.táska школьная сумка skolnájá szúmká 

book könyv книга knyígá 

exercise book füzet тетрадь tyitrágy 

workbook munkafüzet рабочая тетрадь rábócsájá tyitrágy 

pencil case tolltartó пенал penál 

pencil ceruza карандаш kárándás 

pen toll ручка rúcská 

eraser radír резинка rezinká 

highlighter szövegkiemelő маркер márker 

scissors olló ножницы nózsnyici 

glue ragasztó клей kléj 

crayons zsírkréta мелок melók 

ruler vonalzó линейка linyejká 

sharpener hegyező точилка tocsilká 

paint festék краска krászká 

paintbrush ecset щетка cssótká 

paper papír бумага bumágá 

lunchbox uzsis doboz коробка для обеда káróbká dljá ábédá 

bike bicikli велосипед veloszipéd 

Have you got a pen? Van tollad? У вас есть карандаш ? u vász jeszty kárándás 

Yes, I have. Igen, van. Да, есть. dá, jeszty 

No, I haven't Nem, nincs Нет, нет nyet 

I have got a book. Van könyvem. У меня есть книга. u minyá eszty knyígá 

You have got 2 pencils. Neked van 2 ceruzád У тебя есть 2 карандаша u tyebjá eszty dvá  
kárándásá 

I haven't got a bike. Nekem nincs biciklim у меня нет велосипеда u minyá nyet veloszipédá 

        

jeans farmer джинсы dzsinszi 

t-shirt póló майка májká 

jumper pulcsi джемпер dzsemper 

coat (rövid)kabát куртка kúrtká 

hat kalap шляпа sljápá 

shoes cipő обувь óbuf 

raincoat esőkabát дождевик dozsgyevik 

umbrella esernyő зонтик zóntyik 

Put on your hat Vedd fel a sapkádat Поднимите свою шапкy pádnyimítye szvájú 
sápku 

Take off your coat Vedd le a kabátod Сними пальто sznyimi páltó 

  



    

PE TORNAÓRA спорт szport 

Make pairs Alkossatok párokat образуйте пары abrazújtye pári 

Stand in pairs Álljatok párba разделитecь на пары razgyelítyesz na pári 

Hold hands Fogjátok meg egymás kezét возьмите друг друга за руки vazmitye drug druga za ruki 

catch me Kapj el поймай меня pajmáj minyá 

throw the ball dobd el a labdát бросай мяч braszáj mjacs 

catch the ball Kapd el a labdát поймай мяч pajmaj mjacs 

kick the ball Rúgd a labdát пинай мяч pinaj mjacs 

don't kick Ne rúgj не кик nye kik 

up fel вверх vverh 

down le вниз vnyiz 

go megy идти ittyí 

do csinál делать gyélaty 

jump ugrik Прыгать prigaty 

walk sétál гулять guljáty 

run fut бежать bezsáty 

squat guggol приседать priszedáty 

fall over elesik yпадать upadáty 

play football focizik играть в футбол igráty v futbol 

play dodgeball kidobósozik играть вышибала igráty visibala 

Let's play basketball kosarazzunk давай играть в баскетбол davaj igáty v baszketbol 

Come! gyere приходи prihagyí 

go for a walk sétálni megy гулять guljáty 

hide elbújik спрятаться szprájatyszja 

seek keres искать iszkáty 

hide and seek bújócska играть в прятки igráty v prjátki 

catch me if you can fogócska играть в ловушку igráty v lovúsku 

touch the ground érintsd meg a földet прикоснись к земле prikasznyísz k zemljé 

My leg is bleeding. Vérzik a lábam У меня кровь из ноги идет. u minyá krov iz nogi igyot 
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VERBS IGÉK     

eat eszik есть jeszty 

drink iszik пить pitty 

read olvas читать csitátty 

write ír писать piszátty 

listen figyel, hallgat смотреть, слушать szmátrétty szlúsátty 

say mond рассказать rászkázátty 

talk beszél говорить gáváritty 

don't talk Ne beszélj/etek Не говори nye gávári 

count számlál считать szcsitátty 

calculate kiszámol считает szcsitájet 

think gondol думать dúmátty 

make csinál делать gyélátty 

draw rajzol рисовать riszávátty 

show megmutat показывать pákázivátty 

point rámutat указывает на то ukázivájet na sto 

cut vág резать rizátty 

smile mosolyog улыбаться ulibátyszjá 

laugh nevet смеяться szmijátyszjá 

cry sír плакать plákátty 

play játszik играть igrátty 

come jön приходить prihágyitty 

go megy идти ittyi 

put tesz класть klászty 

build épít строить sztróitty 

play in the sand homokozik играть в песке igrátty v piszke 

play the piano zongorázik играть на фортепиано igrátty na  
fortepiano 

play football focizik играть в футбол igrátty v futból 

touch érint трогать trógátty 

travel utazik ехать jéhátty 

Can you fly? Tudsz repülni? Ты можешь летать ti mózses litátty 

Yes I can. Igen, tudok Да, я могу da, já mágu 

        

MY DAY NAPOM мой день moj gyeny 

get up felkelek     

… …     

        

        

HOUSEWORK HÁZIMUNKA работа по дому rábótá pá dómu 

cook főz     

  



… …   

ADJECTIVES MELLÉKNEVEK     

simple egyszerű простой prásztój 

difficult bonyolult сложный szlózsnij 

heavy nehéz (súly) тежёлый tyizsólij 

light könnyű (súly) лёгкий (вес) ljogkij 

small kicsi маленкий málenkij 

big nagy большой bálsój 

long hosszú длинный dlinnij 

short rövid короткий kárótkij 

good jó хорошо / хороший hárásó/hárósij 

bad rossz плохой pláhój 

old öreg, régi старый sztárij 

new új новый nóvij 

Ukrainian ukrán украинец ukráinec 

Russian orosz русский ruszkij 

Hungarian magyar венгp vengr 

        

COLOURS SZÍNEK ЦВЕТА cvetá 

black fekete чёрный csjornij 

white fehér белый bélij 

red piros красный krásznij 

blue kék синий szinyíj 

green zöld зелёный ziljonij 

yellow sárga жёлтый zsoltij 

brown barna коричневый káricsnyevij 

orange narancssárga оранжевый oránzsevij 

pink rózsaszín розовый rózovij 

purple lila фиолетовый fiolétovij 

What colour is this? Milyen színű ez? Какого цвета это? kákóvá cvétá éta 

It's red. Ez piros это красное étá krasznoje 

        

slow, slower, the slowest lassú-lassabb-leglassabb медленный- медленнее 
-самый медленный 

medlennij-medlenneje- 
számij medlennij 

fast gyors быстро bísztrá 
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FAMILY CSALÁD СЕМЬЯ szimjá 

mother anya мать matty 

father apa отец átyéc 

sister lánytesó сестра szisztrá 

brother fiú tesó брат brát 

son fia сын szín 

daughter lánya дочь dócs 

uncle nagybácsi дядя djádjá 

aunt nagynéni тётя tyotyjá 

grandma nagymama бабушка bábuská 

grandpa nagypapa Дедушка gyéduská 

cousin unokatestvér (lány) двоюродная сестра dvájúrodnájá szisztrá 

cousin unokatestvér (fiú) двоюродный брат dvájúrodnij brát 

I have got a brother Van egy fiú tesóm у меня есть брат u minyá jeszty brát 

        

ANIMALS ÁLLATOK ЖИВОТНЫЕ zsivótnije 

cat macska кошка kóská 

dog kutya собака szábáká 

horse ló лошадь lóságy 

goat kecske козёл kázjol 

cow tehén корова káróvá 

bird madár птица ptyícá 

insects rovar насекомое naszekómoje 

spider pók паук páuk 

bee méhecske пчела pcsilá 

  



    

ON THE STREET AZ UTCÁBAN на улице ná úlice 

town kisváros городок gárádok 

village falu деревня gyirévnyá 

house ház дом dóm 

flat lakás квартира kvártyírá 

pavement járda тротуар trotuár 

kindergarten óvoda детский сад gyétszkij szád 

school iskola школа skólá 

supermarket bolt супермаркет szupermárket 

grocery kisbolt небольшой  
магазин 

nyebálsój magazin 

hairdresser fodrász парикмахерская parikmáherszkájá 

florist virágos цветочный  
магазин 

cvetócsnij magazin 

bridge híd мост moszt 

church templom церковь cerkof 

playground játszótér игровая площадка igróvájá plásádká 

football field focipálya футбольное поле futbólnoje polje 

post office posta почта pocstá 

bakery pék пекарь pekár 

community centre műv.ház дом искусства dom iszkúsztvá 

library könyvtár библиотека bibliotyéká 

car autó машина masíná 

bus busz автобус avtóbusz 

train vonat поезд pójezd 

baby kisbaba маленький  
ребёнок 

málenkij rebjónok 

man férfi человек csilovék 

woman nő женщина zsénsina 

puddle pocsolya лужа luzsá 

        

        

COUNTRYSIDE VIDÉK СТРАНА sztráná 

hill domb холм holm 

mountain hegy гора gárá 

lake tó озеро ózerá 

river folyó река reká 

forest erdő лес lész 

field rét, mező луг, поле lug, polje 
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AT HOME OTTHON дома dóma 

living room nappali гостиная gasztyínájá 

bedroom hálószoba спальная комната szpálnájá 

dining room étkező столовая sztalóvájá 

kitchen konyha кухня kúhnya 

bathroom fürdőszoba ванная комната vánnájá 

toilet wc туалет tualét 

stairs lépcső лестница lésztnyica 

upstairs emelet этаж etázs 

downstairs földszint первый этаж pérvij etázs 

        

LIVING ROOM NAPPALI ГОСТИНАЯ gasztyínájá 

sofa kanapé диван gyiván 

armchair fotel кресло krészla 

table asztal стол sztol 

chair szék стул sztul 

lamp lámpa лампа lámpá 

carpet szőnyeg ковер kavjor 

Tv tv телевидение tyelevigyényije 

clock fali óra настенные часы nasztyénnije csaszí 

floor padló пол pol 

ceiling plafon потолок palatók 

wall fal стена sztyiná 

        

(BED/CHILD'S ROOM) HÁLÓ/GYEREKSZOBA СПАЛЬНЯ / ДЕТСКАЯ 
КОМНАТА 

gyétszkájá komnátá 

bed ágy кровать kravaty 

bedside table éjjeliszekrény тумбочка tumbocska 

wardrobe ruhásszekrény гардероб gargyerób 

bookshelf könyvespolc книжная полка knyízsnaja polka 

desk íróasztal стол письменный piszmennij sztol 

chair szék стул sztul 

socket konnektor коннектор kanyéktor 

  



    

BATHROOM FÜRDŐSZOBA ВАННАЯ КОМНАТА vánnájá kómnátá 

shower zuhany душ dus 

bath fürdőkád ванна vánna 

washbasin mosdókagyló умывальник umiválnyik 

tap csap кран krán 

water víz вода voda 

hot forró горячий garjácsij 

cold hideg холодный halódnij 

mild langyos тепловатый tyeplovátij 

soap szappan мыло míla 

towel kéztörlő полотенце palatyénce 

washing machine mosógép стиральная машина sztyirálnaja masína 

        

do the washing ruhát mos стирать одежду sztyiráty agyézsdu 

watch a movie filmet néz он смотрит фильм on/áná szmótrit film 

read a book könyvet olvas читает книгу on /áná csitájet knyígu 

play computer games szám. Gépes játékozik играет на компьютере igrájet na kompjutere 

        

TRAVELLING UTAZÁS ПУТЕШЕСТВОВАТЬ putyesesztvije 

… … …   

plane repülő самолёт szamáljot 

bus busz автобус ávtóbusz 

car kocsi машина masína 

train vonat роезд pójezd 

tram villamos трамвай trámváj 

hotel hotel гостиница gosztyiníca 

beach tengerpart пляж pljázs 
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NUMBERS SZÁMOK CIRIL ÍRÁSSAL PÁ RUSZKI 

1 egy один ágyin 

2 kettő два dvá 

3 három три tri 

4 négy четыре csitiri 

5 öt пять pjáty 

6 hat шесть seszty 

7 hét Семь szem 

8 nyolc восемь vószem 

9 kilenc девять gyévigy 

10 tíz десять gyészigy 

11 tizenegy одиннадцать ágyinnácáty 

12 tizenkettő двенадцать dvenácáty 

13 tizenhárom тринадцать ...nácáty 

14 tizennégy четырнадцать   

15 tizenöt пятьнадцать   

16 tizenhat шестнадцать   

17 tizenhét семнадцать   

18 tizennyolc восемнадцать   

19 tizenkilenc девятнадцать   

20 húsz двадцать   

21 huszonegy двадцать один   

30 harminc тридцать tricaty 

40 negyven сорок szórak 

50 ötven пятьдесят pitygyeszjáty 

60 hatvan шестьдесят sesztygyeszjáty 

70 hetven семьдесят   

80 nyolcvan восемьдесят   

90 kilencven девяносто gyivinósztá 

100 száz сто szto 

        

first első первый pérvij 

second második второй ftároj 

third harmadik третий tétyíj 

…. …. …. ... 

the last one utolsó последний pászlédníj 

  



    

BODY TEST     

head fej голова gálává 

neck nyak шея séjá 

body test тело tyiló 

back hát спина szpiná 

arm kar рука ruká 

hand kézfej рука ruká 

wrist csukló запястье zápásztje 

finger ujj Палец pálec 

nail köröm ноготь nógoty 

bottom popsi зад zád 

leg láb нога nágá 

knee térd колено káléná 

ankle boka лодыжка ládizská 

foot lábfej ступня sztupjá 

toe nagylábujj большой палец 
на ноге 

bálsoj pálec na 
háge 

hair haj волосы vólaszi 

ear fül ухо uhá 

nose orr нос nósz 

mouth száj рот rót 

teeth fog зуб zub 

        

ANIMALS' BODY ÁLLATOK TESTE ТЕЛА ЖИВОТНЫХ tyéla zsivótnih 

fur szőr шерсть serszty 

tail farok хвостик hvósztyik 

whiskers bajusz усы uszi 

feather toll перо péró 

beak csőr клюв kljúv 

wing szárny крыло kriló 

        

FESTIVALS ÜNNEPEK   prádnyik (i) 

Easter Húsvét Пасха pászhá 

Mother's day Anyák napja День матери gyeny mátyeri 

Children's day Gyereknap День детей gyeny gyitéj 

Christmas Karácsony Рождество rázsgyesztvo 

Birthday Szülinap День рождения gyeny  
rázsgyényijá 
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PRONOUNS,… NÉVMÁSOK     

I am én vagyok я já 

You are te vagy ты ti 

He is Ő van(fiú) он on 

She is Ő van (lány) Она áná 

It is Az van (semleges) оно áno 

We are Mi vagyunk мы mi 

You are Ti vagytok вы vi 

They are Ők vannak они ányi 

        

my az én…m мой moj 

your a te..d твой tvoj 

his az ő…e (fiú) его jivó 

her az ő…e (lány) её jijo 

its az ő …e (seml)     

our a mi…ünk наш nas 

your a ti ..etek ваш vas 

their az ő(k) ….ük их ih 

        

happy boldog счастливый scsásztlívij 

sad szomorú печальный pecsálnij 

hungry éhes голодный golódnij 

cold hideg холодный holódnij 

tired fáradt устала usztálá 

kind kedves Приятно prijátna 

nice szép, kedves милый milij 

funny vicces веселая veszjolájá 

I am hungry. Éhes vagyok Я хочу есть já hacsú jeszty 

I am thirsty. Szomjas vagyok Я хочу пить já hacsú pity 

I am cold. Fázom мне холодно mnye hóladna 

I've got a headache. Fáj a fejem У меня болит голова u menyá balít galavá 

I feel sick. Beteg vagyok Я болен já bólen / já balná 

beautiful szép красивый kraszívij 

  



    

GRAMMAR NYELVTAN     

dog, dogs kutyA, kutyák собака, собаки szabáka, szabáki 

cat, cats macska, macskák кошка, кошки kóska, kóski 

        

This is a dog Ez egy kutya Это собака éta szabáka 

That is a cat. Ez egy macska это кошка éta kóska 

There are dogs. Ezek kutyák это собаки éta szabáki 

Those are cats. Ezek macskák это кошки éta kóski 

        

What's this? Mi ez? Что это? sto éta 

It's a cat. Ez egy macska это кошка éta kóska 

What are those? Mik azok? Что это? sto éta 

Those are dogs. Azok kutyák это собаки éta szabáki 

        

in ban,-ben в f 

on on,-en,-ön на ná 

under alatt под pád 

next to mellett   ókálá 

in front of előtte перед péred 

behind mögötte позади pozágyí 

opposite szemben   náprótyiv 

between között между mézsdu 

The door is opposite the wall. Az ajtóval szemben van a fal Дверь находится напротив 
стены. 

Dver nahógyiccá náprótyiv 

    

What's the weather like? Milyen az idő? Какая погода? kákájá págódá 

Its sunny. Napos Солнечно szolnyécsna 

It's raining. esik Осень ószeny 

It's nice szép Прекрасный prikrásznij 

It's windy szeles широкий sirókij 

It's cloudy felhős облачно óblácsná 

        

today ma сегодня szivódnya 

tomorrow holnap завтра závtra 

yesterday tegnap вчера vcserá 

in the morning reggel(en) утром útrom 

in the afternoon délután(on) после  
обеда 

pószle abéda 

in the evening este(n) вечером vécserom 

at night éjszaka(n) ночью nócsju 
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DAYS OF THE WEEK A HÉT NAPJAI ДНИ НЕДЕЛИ dnyi nyidélji 

Monday hétfő понедельник panyigyélnyik 

Tuesday kedd вторник vtórnyik 

Wednesday szerda среда szredá 

Thursday csütörtök Четверг csitvérg 

Friday péntek Пятница pjátnyica 

Saturday szombat Суббота szubbóta 

Sunday vasárnap Воскресенье vaszkreszénye 

        

on the left balra налево nálévá 

on the right jobbra направо naprává 

    

MONTHS  HÓNAPOK     

January január январь jinvár 

February február февраль fevrál 

March március Март márt 

April április апрел áprél 

May május май mai 

June június июнь ijúny 

July július июль ijúl 

August augusztus август ávguszt 

September szeptember сентябрь szintyábr 

October október Октябрь aktyábr 

November november ноябрь najábr 

December december Декабрь gyikábr 

    

 SEASONS ÉVSZAKOK     

spring tavasz весна viszná 

summer nyár лето létá 

autumn ősz осень ószeny 

  



    

USEFUL QUESTIONS AND 
ANSWERS 

HASZNOS KÉRDÉSEK, 
VÁLASZOK 

    

What does "kutya" mean? Mit jelent az, hogy "kutya"? Что значит "собака"? sto znácsit "szábáká" 

I can't remember. Nem emlékszem я не помню já nye pómnyú 

I know. Tudom Я знаю já znájú 

I don't know. Nem tudom я не знаю já nye znájú 

I don't understand. Nem értem Я не понимаю já nye pányimájú 

I've forgotten it. Elfelejtettem я забыл já zabil 

        

What's this? Mi ez? Что это? sto étá 

It's a book. Ez egy könyv. Это книга. étá knyígá 

I am ready. Kész vagyok. Я готов. já gátóv 

        

Where is your bag? Hol van a táskád? Где твоя сумка? g gye tvájá szúmká 

Have you got a bottle? Van kulacsod? У тебя есть бутылка? u tyibjá eszty butilká 

        

        

Tell the teacher if you want to 
go inside 

Szólj a tanárnak, ha be 
szeretnél menni. 

Скажи учителю, если 
хочешь войти. 

szkazsi ucsityeljú eszli hócses 
vájtyi 

When you go home, say 
goodbye to the teacher. 

Amikor hazamész, köszönj el 
a tanártól. 

Когда вы пойдете домой, 
попрощайтесь с учителем. 

kágdá vi pájgyótye damój, 
paprásájtesz sz  
ucsitelem 

Don't through the pebbles, 
please. 

Ne szórd a kavicsot Не дробите гравий nye drábitye gravij 

No running in the corridor Nincs futkározás a folyosón не бегай в коридоре nye begáj v koridóre 

        

Do you like swinging? Szeretsz hintázni? Вам нравится качаться? vám nrávitszjá kácsátyszjá 

        

My name is ….. Az én nevem ….. Меня зовут ….. minyá závút... 

I am from Ukraine, Dnyipro. Ukrajnából származom 
Dnyiproból 

Я родом из Днепра, Украина já ródom iz dnyeprá ukraíná 

I live in Üröm/PBJ now. Ürömön/Pbj-n lakom most Я сейчас живу в Юроме / Pbj já szicsász zsivú v jurome 

I am 7 years old. 7 éves vagyok Мне 7 лет mnye szeven let 

I can run fast. Gyorsan tudok futni. Я могу быстро бегать. já mágú bísztrá bégáty 

I like playing football. Szeretek focizni я люблю играть в футбол já ljubljú igráty v futból 

        

yes igen да da 

no nem нет nyet 

        

Whose pencil is this? Kié ez a ceruza? Чей этот карандаш? csel étot karandás 

This is my pencil. Ez az én ceruzám. Это моя ручка. éta májá rucská 

        

Who? Ki? кто kto 

What? MI? что sto 

Where? Hol? Где? g gye 

To where? Hová? Где? g gye 

From where? Honnan? Откуда? átkúda 

Why? Miért? Почему? pácsemú 

When? Mikor? Когда? kagdá 

 


