Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul ?! 2.

Tartalomjegyzék - Table of Contents
1. fejezet: Emlékszel?

7-15






tegezés-önözés
élelmiszerek
étteremben
a városban
lakásban







informal and formal you
food
in a restaurant
in a city
in a flat








testrészek
ruhák
melléknevek
birtokos eset
tünetek
mióta?








body parts
clothes
adjectives
possessive structure
symptoms
the question word mióta
(how long/since when)







influenza tünetei
gyomorrontás tünetei
anamnézis kérdések
főnév képzése igéből
betegtájékoztató







flu symptoms
indigestion symptoms
history taking questions
making nouns from verbs
patient information leaflet





gyógyszerek
gyógyszerfajták
gyógyszer vásárlása
gyógyszertárban
gyógyszerek
adagolása





medicines
types of medicines
buying medicine in a
pharmacy
administration of
medicines





klinikák nevei
szakorvosok
kérdőszó: kihez?







anamnézis



2. fejezet: Testrészek

16-23

3. fejezet: Tünetek

24-30

4. fejezet: Gyógyszerek

31-37



5. fejezet: Klinikák és
szakorvosok

6. fejezet: Lassítsunk egy
kicsit



38-43
the name of the clinics
specialists
the questions word: to
whom?
history taking

44-49






a háziorvosnál
szervek
betegségek
gyógymódok
születésnapi buli







at the GP
organs
diseases
some remedies
birthday party

Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul ?! 2.
7. fejezet: Összefoglaló (2-6.
fejezet)

8. fejezet: Szoktál
kanapészörfölni?

9. fejezet: Jó és rossz
szokások








testrészek
tünetek
gyógyszerek
klinikák
szakorvosok
egy háziorvos napja








body parts
symptoms
medicines
clinics
specialists
a day of a GP







szokások kifejezése
a szokott ige ragozása
utazási szokások
kanapészörf
szokásokra vonatkozó
kérdések







expressing habits
the verb szokott
travelling habits
couch surfing
questions regarding habits





rossz szokások
jó szokások
kérdések a szokott
igével
az orvos a szokásokról
kérdez
egy nap a kórházban





bad habits
good habits
questions with the verb
szokott
the doctor is asking about
habits
one day in a hospital








a tessék szó jelentése
tessék+ főnévi igenév
tanácsadás a
www.webbeteg.hu -n
tanácsadás a
gyógyszertárban
igekötők
orvosi instrukciók




the meaning of tessék
tessék + infinitive
giving advice on
www.webbeteg.hu
giving advice in a
pharmacy
prefixes
medical instructions






anamnézis
anamnézis kérdések
kórlap kitöltése
a beteg válaszol






history taking
history taking questions
filling in a medical chart
the patient answers

50-54

55-61




10. fejezet: Tessék
mondani!



62-67





11. fejezet: Anamnézis (811. fejezet)





68-75

Fodor Marianna / Rozman Katalin: Beszélek magyarul ?! 2.
12. fejezet: Összefoglalás




13. fejezet: Gyakorlás
megoldással

Szövegátiratok
Nyelvtani összefoglaló
Szószedet
Képek forrása

szokott
anamnézis
tessék
jó és rossz szokások






the verb szokott
history taking
tessék
good and bad habits
76-82

Évközi teszt gyakorlás #1
Évközi teszt gyakorlás #2
Év végi teszt gyakorlás #1
Év végi teszt gyakorlás #2
Megoldókulcs

Midterm test practice #1
Midterm test practice #2
End term test practice #1
End term test practice #2
Practice KEY

Transcripts

110-116

Grammar review

117-119

Word list

120-125

Sources of the pictures

126-127

