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Antal Mónika – Barátka Agnieszka 

Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék 

 

Pécs, a „mediterrán” város 

(feladatlap) 

 

 

 

Téma besorolás:   

 - műveltségterület:  idegen nyelvi kultúra 

 - tantárgy:   magyar mint idegen nyelv 

 

Célcsoport:    magyarul tanuló külföldiek (A2-B1 szintű csoport) 

 

Időkeret:    90 perc 

 

Témakör:  lakóhely, utazás, országismeret, látnivalók 

 

Tanítási célok:   -     a hallott szöveg értési képesség fejlesztése 

                            (I. FELADATLAP – A2 szint) 

- a szókincs fejlesztése 

- a nyelvtani ismeretek ismétlése és gyakorlása 

(II. FELADATLAP – B1 szint) 

 

Felhasznált hanganyag:   - Pécs, a „mediterrán” város, In. Magyar Hangtár,  

https://rs.cms.hu-berlin.de/magyar/pages/home.php  

 

Melléklet:     - a Pécs, a „mediterrán” város c. hanganyag leirata 

     - MEGOLDÓKULCS 

 
 

               ©Foto: Barátka Agnieszka 
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I. FELADATLAP  

 

1. Melyik válasz helyes? 
 

1) Hol lakik a nő? 

a) Pécsen 

b) Bécsben 

c) nem tudjuk 
 

2) Hány éves város Pécs? 

a) 2 000 éves 

b) 20 000 éves 

c) 1 200 éves 
 

3) Milyen Pécs domborzata? 

a) sík 

b) hegyes 

c) dimbes-dombos 
 

4) Ki volt az a festő, aki Pécsről 
származott, aztán Párizsba került és 
ott alkotott? 

 

a) Csontváry 

b) Vasarely 

c) Zsolnay 

 

 

 

5) Hány lakosa van Pécsnek? 

a) 140 ezer 

b) 114 ezer 

c) 110 ezer 

 

6) Hány egyetemista van Pécsen? 

a) 33 ezer 

b) 30 ezer 

c) 23 ezer 

 

7) Melyik évben volt Pécs Európa 
kulturális fővárosa? 

 

a) 2007-ben 

b) 2011-ben 

c) 2010-ben 

 

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 
 

1) Miért mondják Pécsre, hogy mediterrán város? (Sorolj fel min. 4-et!) 

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

2) Mit lehet meglátogatni Pécsen? (Sorolj fel min. 4-et!) 

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

3) Milyen egyetemek vannak Pécsen? (Sorolj fel min. 3-at!) 

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

4) Mit lehet meglátogatni a Zsolnay negyedben? (Sorolj fel min. 3-at!) 

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

5) Melyek a nő kedvenc helyei Pécsen? (Sorolj fel min. 4-et!) 

................................................................................................................................................. 
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II. FELADATLAP  

1. Keresd meg a szövegben, mely fogalmak tartoznak az alábbi definíciókhoz! 
 

1) .................................... - régi iratokat őrző intézmény 

2) .................................... - festő, színész vagy írói hajlamú ember 

3) .................................... - éghajlat, egy területre jellemző időjárás 

4) .................................... - önálló szervezeti egység egy egyetemen, főiskolán 

5) .................................... - zenészek csoportja, banda, együttes 

6) .................................... - temetkezési hely, ház alakú építmény, ahova a koporsókat 
helyezik el 

7) .................................... - csillagászati megfigyelőhely, amely a távoli égitestek 
kutatására alkalmas épület, intézmény 

8) .................................... - egy város közepén lévő hely, ahol elhelyezkednek a 
legfontosabb épületek, intézmények 

9) .................................... - székesegyház, a legmagasabb ranggal rendelkező templom 

 

2. Írjál definíciót egy általad kiválasztott szóhoz! 
 

......................................... - .................................................................................................... 

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

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

  

3. Keresd meg a hiányzó szót! Majd képezd a megtalált szó ellentétjét!  
 

1) „Nagyon ____________ a klíma, Pécs nagyon napsütéses.” 

 � _______________ 

2) „Csontváry egy század eleji festő, akinek nagyon szép ____________ képei vannak...” 

      � _______________ 

3) „az ókeresztény sírkamrák, amelyekből egy-kettő ____________” 

      � _______________ 

Most egészítsd ki a táblázatokat! 

A) 

 ellentét példa 

1) egészséges   

2) barátságos   

3) ismerős   

4) felhős   
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5) türelmes   

6) kedves   

7) kényelmes   

8) rokonszenves (!)   
 

B) 

 ellentét példa 

1) olvasható   

2) ehető   

3) iható   

4) látható   

5) érthető    

6) használható   

7) vitatható   

8) elérhető   

9) felethető   

10) kapható (!)   

 

4. Az előző feladatból (a B) táblázatból) keress igéket az alábbi igekötőkhöz!  
 

a) meg- ................................................................................................................................. 

b) el- ..................................................................................................................................... 

c) fel- ................................................................................................................................... 

d) ki- .................................................................................................................................... 

e) be- ................................................................................................................................... 

Minden igekötős igecsoportból alkoss egy mondatot! 

1) .................................................................................................................................................. 

2) .................................................................................................................................................. 

3) .................................................................................................................................................. 

4) .................................................................................................................................................. 

5) .................................................................................................................................................. 
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MELLÉKLET 

LEIRAT: 

- Honnan származol? 
- Pécsről. 
- Nagyon szép város, ugye? 
- Igen, Pécs a legszebb magyar város. 
- Miért jó ott lakni? 
- Nagyon kellemes a klíma, Pécs nagyon napsütéses. 
- Szokták mondani, hogy mediterrán város, ugye, egy kicsit? 
- Igen, enyhe a tél, és nagyon szép, hosszú, napsütéses nyár van. Nagyon szép Pécs fekvése, 
dimbes-dombos, vannak hegyek. Vannak a környéken tavak, nagyon szép a belvárosa, 
nagyon szépek az utcák, a régi házak, nagyon szép történelmi emlékek vannak, és nagyon 
izgalmas a kulturális élet. 
- Milyen látnivalók vannak Pécsen? 
- Ó, Pécsen sok látnivaló van. Régi történelmi helyek. Pécs nagyon régi város, 2000 éves 
város, és nagyon sok régi, ókori emléke van. Például az ókeresztény sírkamrák, amelyekből 
egy-kettő látogatható, vagy a török időkből származó templomok és fürdők. Pécsnek nagyon 
szép középkori utcái is vannak, szép régi házakkal. 
- Múzeumok is vannak, ugye? 
- Igen, Pécsnek van több múzeum utcája, olyan utcák, ahol csak múzeumok vannak. Nagyon 
sok érdekes múzeuma van, régi és modern is, nagyon sok levéltár, van egy nagyon szép 
katedrálisunk, és a főtéren egy törökkori templom, amit úgy hívunk, hogy dzsámi. Két 
múzeum nagyon híres, az egyik a Vasarely múzeum, a másik a Csontváry. Csontváry egy 
század eleji festő, akinek nagyon szép színes képei vannak, Vasarely pedig egy modern op- 
art művész, aki Pécsről származik, azután Párizsba került es ott alkotott. 
- Mekkora város Pécs? 
- Pécs egy közepes nagyváros Magyarországon, talán az ötödik legnagyobb város, és 110 ezer 
lakosa van. 
- Pécs egyetemi város is, ugye? 
- Igen, több egyetem is van. Van orvosi egyetem, jogi egyetem, gazdaságtudományi egyetem, 
van bölcsészkar, műszaki egyetem és van zenei oktatás is, zenészek és képzőművészek 
tanulnak Pécsen. Pécsen majdnem 30 000 egyetemista van, ezért a város nagyon izgalmas, 
nagyon fiatalos, nagyon pergő. 
- Milyen a kulturális élet Pécsen? 
- Izgalmas, nagyon sokféle. Pécsnek nagyon érdekes zenei élete van. A pécsi filharmonikusok 
híresek, és nagyon sok kórus van a városban. Ezenkívül van egy nemzeti színházunk. Nagyon 
sok kiállítás és múzeum várja a látogatókat, és van egy szép koncerttermünk, a Kodály 
Központ. Pécs 2010-ben Európa kulturális fővárosa volt, és akkor kiépült a Zsolnay negyed, 
ahol nagyon sok kiállítás van, kerámiaműhely, bábszínház, mozi, csillagvizsgáló, és a híres 
pécsi kerámiagyárat, a Zsolnay gyárat is meg lehet látogatni. 
- És ha már a zenéről beszélünk, Pécsről származik az egyik híres magyar rock zenekar, a 
Kispál és a borz is, ugye? 
- A Kispál és a borzot nem ismerem, viszont a Szélkiáltó együttes pécsi. 
- Van kedvenc helyed Pécsen? 
- Sok van, a hegyek, kiránduló helyek, a dombok, a Pécs környéki tavak és Pécsen a főtér, és 
a kis történelmi utcái, a belváros. 
- Milyen gyakran jársz Pécsre? 
- Évente egyszer, kétszer. 
- Köszönöm az interjút. 
- Szívesen. 
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MEGOLDÓKULCS 
 
I. FELADATLAP 
1. 1) – c); 2) – a); 3) – c); 4) – b); 5) – c); 6) – b); 7) – c) 
2. 1) enyhe tél, nagyon szép, hosszú, napsütéses nyár, Nagyon szép dimbes-dombos fekvése, tavak, nagyon szép 
belvárosa, nagyon szép utcák, régi házak, nagyon szép történelmi emlékek, izgalmas kulturális élet 
    2) Régi történelmi helyeket, sok régi, ókori emlékeket, pl. az ókeresztény sírkamrákat, a török időkből 
származó templomokat és fürdőket, középkori utcákat szép régi házakkal, sok érdekes múzeumot, sok levéltárat, 
nagyon szép katedrálist, dzsámit, a Vasarely múzeumot, a Csontváry múzeumot. 
    3) orvosi egyetem, jogi egyetem, gazdaságtudományi egyetem, bölcsészkar, műszaki egyetem és zenei 
akadémia 
    4) kerámiaműhelyet, bábszínházat, mozit, csillagvizsgálót, a híres pécsi kerámiagyárat, a Zsolnay gyárat 
    5) a hegyek, kiránduló helyek, a dombok, a Pécs környéki tavak, a főtér, a kis történelmi utcái, a belváros 
 
II. FELADATLAP 
1. 1) – levéltár; 2) – művész; 3) – klíma; 4) – kar; 5) – zenekar; 6) – sírkamra; 7) – csillagvizsgáló; 8) – főtér; 9) - 
katedrális 
3. 1) kellemes � kellemetlen 
    2) színes � színtelen 
    3) látogatható � meglátogathatatlan 
A)  
 ellentét példa 
1) egészséges egészségtelen élet  
2) barátságos barátságtalan férfi 
3) ismerős ismeretlen ember 
4) felhős felhőtlen ég 
5) türelmes türelmetlen diák 
6) kedves kedvetlen tanár 
7) kényelmes kényelmetlen szék 
8) rokonszenves (!) ellenszenves szomszéd 
B) 
 ellentét példa 
1) olvasható olvashatatlan írás 
2) ehető ehetetlen étel 
3) iható ihatatlan ital 
4) látható láthatatlan ember 
5) érthető  érthetetlen beszéd 
6) használható használhatatlan könyv 
7) vitatható vitathatatlan kérdés 
8) elérhető elérhetetlen cél 
9) felejthető felejthetetlen emlék 
10) kapható (!) nem kapható áru 
 
4.  a) meg-: megeszik, megiszik, meglát, megért, megvitat, megkap 

b) el-: elolvas, elkap, elhasznál, elvitat, elér 
     c) fel-: felhasznál 
     d) ki-: kihasznál  
     e) be-: belát, beolvas 
1) Tegnap három szendvicset ettem meg. 
2) A vizsgára minden könyvet sikerült elolvasni. 
3) Felhasználtál minden hozzávalót a sütéshez? 
4) Kihasználtam a rendelkezésre álló időt. 
5) Beláttam a hibám.  
 


