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SZÓ SZÓFAJ TOLDALÉKOK CSEH F 

a/az 
   a kávé, az óra 

e  určitý člen 
   (ta) káva, (ta) hodina 

1 

ábécé fn ~k, ~t, ~je abeceda 1 

ágy fn ~ak, ~at, ~a postel 1 

autó fn ~k, ~t, ~ja auto 1 

beszél 
   Nem beszélek magyarul. 

i ~ni, ~t, ~j mluvit 
   Nemluvím maďarsky. 

1 

bevezető fn ~k, ~t, ~je úvod 1 

bocsánat (= elnézést) e  promiň(te), pardon 1 

busz fn ~ok, ~t, ~a autobus 1 

citrom fn ~ok, ~ot, ~ja citron 1 

csak e  pouze, jen 1 

csokoládé fn ~k, ~t, ~ja čokoláda 1 

de e  ale 1 

dokumentum fn ~ok, ~ot, ~a dokument 1 

dzsip fn ~ek, ~et, ~je džíp 1 

egy e  jeden, neurčitý člen 1 

éjszaka fn ~’k, ~’t, ~’ja noc 1 

elefánt fn ~ok, ~ot, ~ja slon 1 

elnézést (= bocsánat) e  promiň(te), pardon 1 

ért vmit 
   Nem értem. 

i ~eni, ~ett, érts rozumět něčemu, chápat něco 
   Nerozumím (tomu)., Nechápu (to). 

1 

és e  a 1 

fejezet fn ~ek, ~et, ~e kapitola 1 

feladat fn ~ok, ~ot, ~a úkol 1 

fogalom 
   Fogalmam sincs. 

fn fogalmak, fogalmat, fogalma pojem 
   Nemám ponětí. 

1 
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fókusz fn ~ok, ~t, ~a fokus, ohnisko 1 

fotel fn ~ek/~ok, ~t,~(j)e/~ja křeslo 1 

gitár fn ~ok, ~t, ~ja kytara 1 

gyufa fn ~’k, ~’t, ~’ja zápalka, sirka 1 

hang fn ~ok, ~ot, ~ja zvuk, hlas, hláska 1 

hasznos 
   hasznos mondat 

mn ~abb, ~an užitečný 
   užitečná věta 

1 

ház fn ~ak, ~at, ~a dům 1 

hogy 
   Hogy mondják magyarul azt, hogy chair? 

e  jak 
   Jak se řekne maďarsky chair? 

1 

igen e  ano 1 

internet fn ~et, ~e internet 1 

ír vmit 
  Írja a szót a kép alá! 

i ~ni, ~t, ~j psát něco 
   Napište slovo pod obrázek. 

1 

íróasztal fn ~ok, ~t, ~a psací stůl 1 

is e  také, taky, rovněž 1 

jelent vmit 
   Mit jelent az, hogy Bocsánat? 

i ~eni, ~ett, ~s znamenat něco 
   Co (to) znamená Bocsánat? 

1 

joghurt fn ~ok, ~ot, ~ja jogurt 1 

kávé fn ~k, ~t, ~ja káva, kafe 1 

kép fn ~ek, ~et, ~e obraz, obrázek 1 

kérdez vmit 
   Kérdezhetek valamit? 

i ~ni, ~ett, kérdezz zeptat se na něco 
   Můžu se na něco zeptat? 

1 

ki? e  kdo? 1 

köszön  
   Köszönöm szépen. 

i ~ni, ~t, ~j děkovat 
   Mockrát děkuji. 

1 

külföldi 
   Külföldi vagyok. 

fn ~ek, ~t cizinec 
   Jsem cizinec. 

1 

lámpa fn ~’k, ~’t, ~’ja lampa, lampička 1 
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lassú 
   Lassabban, legyen szíves! 

mn lassabb, lassan pomalý 
   Pomaleji, buďte tak laskav(a). 

1 

legyen szíves e  buďte tak hodný/hodná 1 

lyuk fn ~ak, ~at, ~a díra, otvor 1 

magánhangzó 
   magas/mély magánhangzó  

fn ~k, ~t, ~ja samohláska 
   vysokozvuká/nízkozvuká samohláska 

1 

magas 
   magas magánhangzó 

mn ~abb, ~an vysoký 
   vysokozvuká samohláska 

1 

magyar 
   Nem beszélek magyarul. 

mn ~ul maďarský 
   Nemluvím maďarsky. 

1 

magyaróra fn ~’k, ~’t, ~’ja hodina maďarštiny 1 

mássalhangzó fn ~k, ~t, ~ja souhláska 1 

mély  
   mély magánhangzó 

mn ~ebb, ~en hluboký 
   nízkozvuká samohláska 

1 

mi? 
   Mi ez? 

e  co? 
   Co to je?, Co je tohle? 

1 

minden 
   Világos minden? 

e  všechno 
   Je všechno jasné? 

1 

mobiltelefon fn ~ok, ~t, ~ja mobilní telefon, mobil 1 

mond vmit 
   Hogy mondják magyarul azt, hogy chair? 
   Mit mondasz? 

i ~ani, ~ott, ~j říkat něco 
   Jak se řekne maďarsky chair? 
   Co říkáš? 

1 

néhány 
   néhány szó 

e  několik 
   několik slov 

1 

nem 
   Nem, nem értem. 

e  ne 
   Ne, nerozumím (tomu)., Ne, nechápu (to). 

1 

nemzetközi mn  mezinárodní 1 

név fn nevek, nevet, neve jméno 1 

névelő 
   határozott/határozatlan névelő 

fn ~k, ~t, ~je gramatický člen 
   určitý/neurčitý člen 

1 

nyelv fn ~ek, ~et, ~e jazyk 1 
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   a magyar nyelv    maďarský jazyk, maďarština 

nyolc e  osm 1 

olaj fn ~ak, ~at, ~a olej 1 

óra fn ~’k, ~’t, ~’ja hodina 1 

öt e ~öt pět 1 

paprika fn ~’k, ~’t, ~’ja paprika 1 

rádió fn ~k, ~t, ~ja rádio 1 

sajnos 
   Sajnos nem értem. 

e  bohužel 
   Bohužel (tomu) nerozumím., Bohužel (to) nechápu. 

1 

saláta fn ~’k, ~’t, ~’ja salát 1 

szalámi fn ~k, ~t, ~ja salám 1 

szép mn szebb, szépen krásný, pěkný 1 

szívesen 
   - Köszönöm. - Szívesen. 

e  srdečně, s radostí 
   - Děkuji. - Rádo se stalo. 

1 

szó 
   Mit jelent ez a szó? 

fn ~k/szavak, ~t/szavat, szava slovo 
   Co znamená toto slovo? 

1 

telefon fn ~ok, ~t, ~ja telefon 1 

teniszütő fn ~k, ~t, ~je tenisová raketa 1 

Tessék? e  Prosím? 1 

tud vmit 
   Nem tudom. 

i ~ni, ~ott, ~j vědět něco 
   Nevím (to). 

1 

tyúk fn ~ok, ~ot, ~ja slepice 1 

uborka fn ~’k, ~’t, ~’ja okurka 1 

új mn ~abb, ~an nový 1 

újság fn ~ok, ~ot, ~ja novina, noviny 1 

utca 
   az utcán 

fn ~’k, ~’t, ~’ja ulice 
   na ulici 

1 

űrhajós fn ~ok, ~t, ~a kosmonaut 1 

üveg fn ~ek, ~et, ~e sklo, láhev 1 
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valami 
   Kérdezhetek valamit? 

e ~k, ~t, ~je něco 
   Můžu se na něco zeptat? 

1 

váza fn ~’k, ~’t, ~’ja váza 1 

világos 
   Világos minden? 

mn ~abb, ~an světlý, jasný 
   Je všechno jasné? 

1 

whisky fn ~k, ~t, ~je whisky 1 

xilofon fn ~ok, ~t, ~ja xylofon 1 

zebra fn ~’k, ~’t, ~’ja zebra 1 

zsiráf fn ~ok, ~ot, ~ja žirafa 1 
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