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 Ismeri-e Magyarország (nagyobb) városait ? 
 

Instrukciók magyarul  
 
Előkészület:     munkalapok (A és B) kinyomtatása  
Egyéb kellék:  Magyarország térkép 
Munka jellege : párban (munkalapok A és B) 
Idő:      20-30 perc  
Készség:     beszéd 
Szükséges ismeretek:   
 

• kilométer (km),  
• (nem/ nagyon) messze,  
• innen (nagyon) messze 
• (nagyon) közel,  

 
 
Az égtájak + azok rövidítései:  
 

• Észak (È) 
• Dél (D) 
• Kelet (K)  
• Nyugat (Ny) 
• Északkelet (ÉK) 
• Délnyugat (DNy) 
• Északnyugat (ÉNy)  
• Délkelet (DK) 

 
 

Magyarország részei: 
 

• Észak-Magyarországon,  
• Kelet-Magyarországon,  
• Dél-Magyarországon,  
• Nyugat-Magyarországon, etc. 

 
Irányok megadása –ra /-re raggal:  
 

• keletre, délre, nyugatra, északra, észak-keletre, etc. 
• 80 kilométerre, 250 km-re, etc. 
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Munkalap A 

  É (ÉSZAK) 
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  ÉNy (ÉSZAKNYUGAT)   ÉK (ÉSZAKKELET) 
      
 
 
 
Ny (NYUGAT)                                        K (KELET) 
 
 
                   
 DNy (DÉLNYUGAT) DK (DÉLKELET) 
 
 

   D (DÉL) 

 
1. Érdeklődjön beszélgetőtársánál a példamondatok alapján, hogy hol találhatók az 

alábbi városok: 
 

Budapest, Debrecen, Eger, Székesfehérvár, Győr, Békéscsaba, Pécs, Szombathely. 
 
Példamondat:  
 

Kérdező:  - Jó reggelt / napot / estét kívánok! / Szia! 
Felelő:  - Jó reggelt / napot / estét kívánok! / Szia! 
Kérdező:  - Külföldi vagyok. Meg tudja / tudod mondani hol van Győr?  
Felelő:  - Igen. / Természetesen. Győr Észak-Magyarországon található, Tatabányától 
nyugatra és Veszprémtől északra kb. 60 km-re. / Szombathelytől kb. 100 km-re észak-keletre. 

 

 
 

2. Ön hol lakik, melyik országban és melyik városhoz közel ? 

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

....................................................................................................................................................... 
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Munkalap B 

  É (ÉSZAK) 
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  ÉNy (ÉSZAKNYUGAT)   ÉK (ÉSZAKKELET) 
      
 
 
 
Ny (NYUGAT)                                        K (KELET) 
 
 
                   
 DNy (DÉLNYUGAT) DK (DÉLKELET) 
 
 

   D (DÉL) 

 
1. Érdeklődjön beszélgetőtársánál a példamondatok alapján, hogy hol találhatók az 

alábbi városok:  
 

Veszprém, Szeged, Salgótarján, Kecskemét, Kaposvár, Szolnok, Miskolc 
 
Példamondat:  
 

Kérdező: - Jó reggelt / napot / estét kívánok! / Szia! 
Felelő: - Jó reggelt / napot / estét kívánok! / Szia! 
Kérdező: - Külföldi vagyok. Meg tudja / tudod mondani hol van Győr?  
Felelő:  - Igen. / Természetesen. Győr Észak-Magyarországon található, Tatabányától 
nyugatra, Veszprémtől északra. / Szombathelytől kb. 100 km-re észak-keletre. 

 
 
 
 

2.  Ön hol lakik, melyik országban és melyik városhoz közel ? 

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

....................................................................................................................................................... 
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Lehetséges megodások 
 

A:  
Budapest Magyarország középpontjától északra fekszik, Salgótarjántól délnyugatra, 
Szombathelytől keletre, ... 
Debrecen Kelet-Magyarországon fekszik, Békéscsabától északra, etc. 
Eger Miskolctól kb. 40 km-re délnyugatra fekszik...etc. 
Székesfehérvár Budapest és a Balaton közt / között fekszik, Veszprémtől  kb. 20 km-re 
északkeletre. 
Békéscsaba Dél-kelet Magyarországon fekszik Szolnoktól kb. 100 km-re délkeletre... etc. 
Pécs Dél-Magyarországon fekszik Kaposvártól kb. 55 km-re délre... etc. 
Szombathely Nyugat-Magyarországon fekszik Zalaegerszegtől kb. 60 km-re északnyugatra... etc. 
 
B:  
Miskolc Egertől kb. 40 km-re északkeletre fekszik. 
Veszprém a Balatontól északra található kb. 10 km-re, Győrtől délre, Budapestől délnyugatra... 
Szeged Dél-kelet Magyarországon fekszik Debrecentől kb. 120 km-re délre és 100 km-re 
Békéscsabától... etc. 
Salgótarján Budapestől kb. 60 km-re északkeletre található, etc. 
Kecskemét Kelet Magyarországon fekszik Debrecentől kb. 140 km-re délnyugatra... etc. 
Kaposvár a Balatontól kb. 60 km-re délre van. 
Szolnok Kelet Magyarországon fekszik Békéscsabától 100 km-re északnyugatra, etc. 
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