
I ALFABET

lfabel węgicrski sklada się z 40 litel:
i. b, c' cs, d. d2.dfs. e' ć. t g' g}, h, i. i. k.1' ly' m' n. ny' o. ó. ó, ó'
r. 5! sf. t. t!' uj ń. ij, i!' !. f' Z!

ZASADY WYMOWY

Ia umo'liwjcnia Śzybkiego i poprawncgo czltania lekŚtÓw
lg ie  ' r  ' o . ' x  ' '  Óod .  na  obo dL  h  t}mor  |  ' ' '  o  lg  p ;  ou I
'lskięj)
iektó.e głoski łęgierskic nie fuaja odpow]ednikóq' v jęf}lu
'skin' dlatego też foslab zastÓŚowanc aakiumoivle' !ll]l,!.
i r . J , " e  c ' o  k e  Ó Ó | ' | a  d o k o e j d b . J e i o  '  ' b | ' o | b
' ..Roanówkach,. 2oŚtl1 uż},ty lproszc7ony syftn t|alskrypcji
neLy.7nej. który jednak umożliwia wfmowę na iy]e pUlIatJ]4,
lby nogła być 7toamiala dla węgró{,

ń  \ ' Ja ie '  ione oJ| ' | ]ę '  teg  e  \ | ' .  ' ' cn  i  p '  ̂
k Śano jlk v jęzrtn poh]rim,

wynxslafoy jak polskie .'a,. p|zy zaÓkr48lonyb
ukłld/iewaIBjakprlypolskin''o.'np apat'P']

polŚkie .,a.. tylko dłuej *vn'wiane np': h'f tha,l

a (E)
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'u) polskie ..i,' (nigdy nie zmiękcza popfudzają€j
spóIgloski) np': 3dni lddni] dać i 0 )

i 0 ) ]ak polstie ''i.. lylko dfużej np.: lrid [hid] noŃ j (t)

ó (o) wynawiany jjou'. jednym cjąeienj jłL nimieckje

,,oh..* słÓvig sohn np |ó !du] koń

ó (o) , ' y,. pży zaokrąglon}m układzie qalg jak do ,. u'']
ó (o)

ó (o) ]ał ..ó..lylto' że d|użej: lienieckie ',óh', n gorvie

.'sóh.e,, np' nó [Ió] kÓbicta

,1 (u) polskie ''u.. tylko dłużj np nt [nt]' dloga r (ul

ii (r) przy aokląglonyn układzie Falgjak do polskieco

,'u..$llańy się wymósić.,i,.. nieni.cłle ns sło
vie nnnchen np.: lntl bije n (u)

ii (u) synawja \ię jak .,i!.' tylto dlużej np' tijz lin4
ii (u)

jak tolŚLń.,cz.'np' csók [@(nrk] poałunet .L (cz)

jak polskie '.dz., np ] Ńz [ed2] Iartule

j!kpoIskl..,dż''np':d^Wgelldżungel] dfun-
dż OŻ)

cv (GY) w}nałir sję jak zniękczone'.D'';]ak roryjstie
..sL np.: syer [d ar] tablyka dJ (D)

ly (LY) jak po]skie .j,, !p': nóly [m}jjl E]ęboki i o )
l a k  | o  JE  ń ' np  n )d r [ń J11  ] aLU ń (Ń)

jak pÓkkie ,,v,.l np.: sok [gok] dnżo w (szl



jJ| po]skie .'s.l np' 9ćp lsyrp] |aL]ny

vynawia s'ę jak niękczone ',f.|j.k rosyjskie
..1h" np: t}ńk lLjuk] tura

wymfia śię jar PoIskie ''w,. np': viz [wif]

lak pohk'e ,,ź,'np': zseb [ż€b] łieEń

doĘcząN łynowy Śpółgło6ek

nĘkczcniu w łęg€Bkjn
trakŚkrypcji (d ' 1)' Gloski

. \ i  Dodqó  ne q)ń3{  a  9|e  d fu .e '  np:  L imeP .u ię ' .

lodlegają d' n, 1 (gy' ny' ty)
te wymaiamy jak rosyjŚkie .,gb'

B'' źn' nie sycfąco.
w języtu węgieĘkim zac]rodfi zjawisko asymilacji (spólglos|i
a.i €niają swe brfmjenie w faleźności od połorenia)
b€fdźw]ęcznć c. cs' l k. p. s, sŹ, t, ty udźwięcfniają sĘ !żed
dŹwięcfnynj b. d' d2. dfs. g. gy' z. ^
op. i!!ból z drogi wymawiamy tldbdul] ,
dfwięczne b. d' dz. dzs' g. gy' v, f' zs ubęzdźwięcznjają s]ę prfed

tp' kóntyvtar bibliotęka łynałiaml []róń|tal] '
oe{o ds/.  r ' ,  / le\d d .e r  cc :  r\  , . / . /  .  l t .  .} ' -  ,  :  d j .
cy] 'dd l ;  n,  nyj-ńń :  l j ,  l ] j . i j
np' tudja *ie qmawia sĘ tudldj'
s!ółgłoskipisarc przy pomocy dvóch uter (cs' d2. dfs, gy' ly'
tryj sfj tyj fŚ) przy podwojeniu tracą dlugą |teĘ pieNsze8o
aaku' !p': cs+cs=es]dżs+dfs:ddzs;ddf] 8gy] il]'j nny: sz;

Podvójne ljtery wymawia się dlugo' nP.: mcsre daleko

Pe]ną pisÓwnię p'ywracamy 1}t znlkom p.z' dziele]u i pży
Pżenoszefuu -ęści wyrafów: np' nesf.sfę
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fatżymać się w hote]u

wybierań się w podtóż do','

Ja]rajest naj]epsfa traŚa i jakie

ńÓsókolyha [mo5zdukÓńh'I
portas, iecepciós [por1as7,

lćpcsó llylpcfó]
ńenedćkhóz [menędyjthaz]
reggc]j [Eg€eli]
rift 0iltl
beletanorik [beleta notk]
tuLajdonos ltda jdonosz]
iirlapol ki|óltenj [nr]a'po1
rcnil
tc1e|onóLIni''' ba [telefolalni
ba'l
szobat |oglaini lŚobat fogl
ro-qlalni lfogldlni]
hot€lben ' megszóll ni [hotel

utazes kÓzben Fta:zasz kóz
ltaf ósi irodóban lulźiuaszi

sferetnćk elutazni,' {e I

Melyik a eelobh rlt. hol
$etleg itszńlhon? MąjI a
sjobb ut. hoi kell esretleg a

b) hajóval l]ra.jduw:'l]
c) vastton tvdszutonl



w katucie jednoosobowcj

środek transportu pan pro

t lasą j jak i r  nodkjer  |o
i chcjalby pan podróżo

M€lyik kóziekedćsi esŹkózt
ajólija? Mę]it kó,lekedyjszi

M€lyik uton, ćs n]lyen kó7lęke.
dćsi eszkófókkel Śfćrehe uta.
zni? lMe]yik ulon, yjsz mljen
kóf lckcdy]szi eskózókkęl serct.

HajÓval szereI!ćk utazni:
tHaidw.f I seretnyjk ultrnil
a) ehó osńó]]on |eLs,ó oshjon]
b) ndsodos,talyon l,naszodos
rajod
c)egyszemćIycs k.binban
ted senyjes ka b,nbtnl
d) lurislaszlilyon [tu.srtao

Petnenli hajón lp' nenti
hajdu.l

a) elsó oŚa'lvon lehzó ostajonl
b) mósÓdos2t]il],on [nayodoy

ot1 cgy ]ó hÓLelbęn szclehók
sfobńt |oglalni |ott' ed ]du ho.
telbcn sereinyjk Śoba1 foe].ilfu]
Jó hotell s7e.etnók' de mćiŚćkell
źr|e].vćsijt IJŃ lolelt se.etnyjk.
de myjrsyjkell arfelwyjsrntl
ł) vórosban twfu oŚzba"n]
b] hegylidćken lhedlw]dyjken]
c) nad morzem llcneerla'rlonl

dn żeglugi pr7'blf cżncj

bym też fareferÓwować
pokój W dobrym hotciu
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chciałb!ń pojechać dÓ miejsca

a) Ódetchnąć na ion'c lalury

c) pÓtańczyć
d) spotkać sympatyc7nycn lu.

l) poLować
g) uprawiać łspinaczkę górŚką

l) pojeździć !a nartach ' upra.

czy noże mi pan polccjć dobry

a) dobrzy lękaŹe i sPsjaliś.i

b) wody nineratne i błotne ką.

chcialbyn dobEe wypocząć.

a) licĄć na dobre wyŹywienie
b) u!|zyń-!Tać ścisłą dietę

6E

oLyan helyrę sferetnćk me

a) pihenni a temćSzetben l

a) sżórakozni tso"ua"kofni]

d) szinpalikus eńbete]rkel
tó]kozni 0ó a tdisased I
pa.ti]<usz emberekkel tźf

e) holg'Śz'i |horgasli]

g) hegyę1 maszni lhed et
ir) lovasolni low.igolnil
i) eo]|Ófni tgolfomi]
j) tęnis,ezhi tteńsezni]

l) sie]ni ćs tćli Śpońoka1

[szielfu tyjli szpońoka"| ijfnj]
Tudna a]źLllani €8yjó ij
lyet. alol lTudna a'janl'lni
jdu ndólóhejel' a"hÓ]]
a) jó oNoŚok, sfakm
vamak ldu oNoŚfo!,

b) nsvaDyliz ćs iszap|lłdó
Iasdańwiz yjsz is'pIiirdó
c) hcgyj levegó va! []red 1
gó wa'!]
olya! helyen szeretnćk
aho1] lojdn hejęn serelny]k

a) jó a konyha |ldu .i
b) dićtat ludo} taitan L



,naleŹć kuchnĘ wegetańańs

kosrlach. do.lardach, more

chce pan telefoni.Tn'e do-
referwacjl] muŚby po.

bne naD będą następują.

klasa którą ctcc pan podló.

okles pobytu. !a jaki dokÓ.

{sł.'l'.*iió''. ':,

c) legctar]anls ć1e]ek is vannak
lwegctananusz yjtelck isz

Itt hagyok ónnek egy ńjćkoz
ta1ót a kózlekedćsi. szó]iodai, ćt
ke7ćsi ŁólrsÓge]iról [tt ha.dok
ónnek ed taijkoztźitonid kóf.
lekediszi salloda']. yjttczylsri
]rólts7],.jgekróu
Ha telefonon alar szobil fogla
lni, tóvirali ilal szinolunk
[Hn' tlefono!.ikir sobar fos-
lŹfini, tawidti arŹit sanolunk]
A kóvetke7ó ]ntomaciókra lcsz
sfnksÓeen [A. kÓBdke7ó inlóF
macińkra. ]es siiks4j g.m]
a) nev, kerćs,l'rór' cin tn\j\\

b) ól1ańpo]en6t1g [!L1'npo|.

c) elutós ideje [.lut!jz lde|.]
d) ń']'en oŚztó]von ika.ulazńi
tm'Jen osrajon a"ka r urr,nil
e) vjssfaórtezÓs ideje tŃ\s'Jjr'

i) tarlózkodźsj idó II..llouko

i.. .;p.łv"u{",a.k]

tiL!Ólsag autóbus2 [Lawolszagj

uluasi noda luta zasri i.odil
biifć lbiifyj]



tanrcr qTmbny walul

kiosk z owocami i slodYczam'

ubeuPicczenie bagazu

hin1ó ltintdu]

in|onneció tinfomacidu]

valula!:iltiLs Fdluta wallaszl
trafik Il.dfikl

[fóld

drótkólćlpilya |dróutkótyllpa
halókocsi lhaldukoczi]

gyalog [d a']Óg]
vmlt lwona'tl

a) autótnak ldutdukn'k]

a) dohźnyzó {dohańzdu]
b) nemdohnnyuó [nemdoh

źis,óIes lalŚa]llsz]
kerćkpó.. bicjkli |kę.yjkpar.
ciklil

autó' kocsi lautdu' kocfi]
ropuiógę [rępnlógyjp]
hólókocŚi [halo-ukÓcf i]
hajó lhdjdu]

tan Lta'ksil

poggyesf bi,losilóŚ lpodd


