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Intro

During my teaching experience I realized that the 
key to see progress is what and how students study
outside of classes.

Keep it simple. 

The material is provided.

Create a plan and study. 

patreon.com/hungarianwithsziszi 

In this guide I'm going to give you tips for using the
material available with your Hungarian with Sziszi
Patreon membership, and I'll show you how to create 
a study-plan. I attached free samples from page 15 so
that you can try everything out. 

My intention with these tips is not to limit you
to using these methods only. This is for inspiration. 
You might find a new perspective that's worth a try. 
You might find the motivation you lost a long time ago.

Have fun experimenting! 

https://www.patreon.com/hungarianwithsziszi/
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2. If an episode seems too long for your planned study
session, break it down to shorter sections. You  can listen
to a few minutes until it's completed. You don't have to
struggle through a whole episode if it's too frustrating.
Enjoying it is a very important component and helps
avoiding burn out. 

Using authentic audio with transcription based on your level is
one of the best methods to try for learning a language. 

5 useful tips based on Smart Learning with Podcasts*: 

1. Choose an episode according to your level. Levels are
marked in the description of Hungarian with  Sziszi
podcast.

3. You can use online translators to get a better
understanding of the text. Translate it to your native
language for getting an idea of the topic before listening. 

4. Try to concentrate on marking words and making notes
about things you find interesting and useful.

5. Don't mark too many new words or phrases, maximum
about 30 for a ten minute long podcast. You don't have
to learn something just because it's new, if you don't find
it useful for your life. 

1. How to use podcast transcript?

*method by Luca Lampariellopatreon.com/hungarianwithsziszi 

https://www.lucalampariello.com/courses/
https://www.lucalampariello.com/courses/
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1. Listen while reading the text.

2. Read text while marking new words.

4. Listen to audio only again and compare how much 
you understand this time. Repeat as many times as you want.
Review with time and only listen to already analysed episodes
without using any external help. 

3. Look up new words.

You can try doing these steps in this order until you reach a level
where only listening is enough (when you understand almost
everything). 

0. (Optional) Read the transcript in your native language or
English using an online translator. (DeepL or Google translate) 

Method

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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IMPORTANT:

This kind of purposeful practice requires a lot of energy.
Don't plan on doing this every day because it'll probably
lead to burn out fast.

If you don't understand at least 60% of the podcast, it is
probably too hard for you and it'll make you frustrated.
Try looking for an easier episode. 

Some days only listen to episodes you already went
through using this method and just concentrate on
understanding.

Don't be too hard on yourself if you find it hard to pay
attention while listening. It is very hard sometimes or for a
while but if you keep going you'll get there!

Other skills to practice with the help of podcasts: 

Summarise what you listened to or tell your opinion about
it (to someone, to yourself out loud, in writing, make a
video about it, etc.)

Use it for practicing pronunciation repeating sentences or
words. 

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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2. How to use short text with audio?

Tips: 

Use the same method as explained on page 5 for using
podcast transcripts. 

You can study an easier or harder level text too
compared  to your level for checking your progress with
time.

You can use an online translator for better
understanding if it's needed. 

level number of text 
and audio 

vocabulary 
list

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Use the short text with audio for shadowing

Shadowing is a language learning technique where the learners
listens to a recording of target language audio, and repeat what
they hear. It's great for practicing pronunciation.

First, listen to the audio and pause it sentence by sentence.
Repeat what you hear while looking at the text. Repeat as many
times as you need, until you feel like you got the pronunciation
right. You can also play the whole recording and read it out loud
together with the audio.

Try repeating sentence by sentence without looking at the text.
If a sentence is too long to remember, you can break it down to
shorter parts or just choose whatever phrase or word you'd like
to practice more. 

Record yourself reading the text out loud and listen to yourself.
This will help you to get used to your own voice in Hungarian
and you can compare it to the audio. 

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Plan ahead which day is it going to be each month
when you write your text. 

3. How to practice writing? 

Tips:

Analyse your mistakes after you receive correction
and try to use them well in your next text.

Decide what's your goal with each text. These can
be things like: 

- practicing past tense

- using 3 new words 

 - writing it without looking anything up

-  paying attention to your typical mistakes

-  summerizing a podcast you listened to about 

    the same topic

I'll send you questions but they are only there to
help if you don't know what to write about. Feel
free to write about anything within the given topic. 

Write half a page long text a month with Turul pledge. 

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Write down three words you want to practice and
use them during the conversation. 

4. How to practice speaking? 

Tips:

Listen to what others say and try to ask them
questions.

Listen to what others say and feel free to ask
anything you didn't understand. 

As you get the questions in advance you can
prepare your answers. 

Join the monthly one hour meeting according to your level.

You can just take a look at the questions before
class and think about the topic without preparing
your answers to practice improvising. 

You can have an online dictionary or translator open
and look up words during class.

Start saying your answers out loud 15-20 minutes
before the meeting so that it's easier to think in
Hungarian.

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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5. How to create a study-plan?

Don't overcomplicate it and don't spend too much time trying 
to come up with the perfect plan. The point of a plan is to make
things easier, not harder. Gather everything you need with the
help of the following tips and start as soon as possible. 
You can change anything on the way, just start.

Organise material

Set short term goals for three months 

Make very specific, realistic and communicative goals.

Try to set goals related to actual language functions

rather than grammar. Something like “order food in

Hungarian” or “chat with friends using the dictionary

less” or "record myself talking about a topic for 5

minutes". 

Using the tags on Patreon, choose what you want to

work the following week: short text with audio, podcast

with transcription, video with subtitles or writing.

Download everything you need and put it in a folder on

your computer or print out everything in advance so you

don't have to waste time thinking of what you should

study. Choose topics that are interesting for you. Never

learn anything just because you feel like you "have to". 

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Schedule your week

Don't forget to plan something simple too. If you only plan  
on analysing twenty-minute-long podcasts and writing
down every new word from videos, you'll probably burn
out fast. When you know you'll have a hard day, plan
something like only listening to a ten-minute-long podcast
you already listened to and you know what it is about.  

Start with planning 15 minute sessions and write it in your
calendar when are you going to learn Hungarian. Don't
start with planning one hour every day, if this is your first
try planning learning. Start with small steps, experiment
and make adjustments. 15 minutes 3 times a week can be
a good start. Then you can try to fit in 15 minutes 5 times a
week, then every day and later on you can do half an hour
or even longer study sessions. 

Make time for review in your study-plan

Review material - listen to podcasts and watch videos
again, translate sentences from texts you used, use a few
new words during a conversation etc.

Review plan - ask yourself what you liked, what you didn't
like about your weekly plan and make changes so that it
stays enjoyable. 

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Track your progress

Lot of people lose motivation because they don't see any
progress, however they don't keep track of it. Here are
some ideas how to. You can use a notebook or an Excel
sheet and write down:

- if you studied Hungarian that day
- how long you studied for?
- what did you use? (book, podcast, video etc.) 
- how did it go? (felt motivated, hard, it was funny etc.)

Making these entries shouldn't take more than five
minutes. Looking back on your notes can help you to find
why are you stuck, if you should spend more time studying,
what did you enjoy the most etc. 

If you kept listening to level A2 podcasts for example, it's
good too see after how much time, or when exactly you
started listening to level B1. It's very motivating and
rewarding to celebrate these important steps. But if you
never look back where you started from, you'll always keep
looking at the peak of the mountain and you'll be left with
frustration because it'll always seem too far. 

You don't have to do that to yourself.

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Important:

Trying different methods and tips are good for figuring
out what works for you, what you enjoy. If something is
too hard, too boring or frustrating, don't start blaming
yourself. Rather focus your energies on answering
yourself what is the problem and try different things 
and find new ways to practice.

You don't have to adapt to one certain method. You can
adjust everything to your needs. 

Efficient language learning is not only about studying, 
you also need to work on the right mindset for it. For more
tips, I recommend Luca Lampariello's and Lindie Botes'
videos on Youtube.

patreon.com/hungarianwithsziszi 
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Spotify
Apple podcast
Google podcast
Anchor
Amazon Music 

Search for "Hungarian with Sziszi" and you'll find the
audio for the transcription on most podcast platforms:

The episodes are marked with numbers in the title so
that you can find the one you need easily. 

The short text in three levels with audio is only
available for Patreon members. Within the free
samples only one pdf is available without the audio file. 

Free samples

1 podcast transcription
1 short text in 3 levels

page 17
page 22
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all podcast transcripts
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Remember, there's no need to make 

learning Hungarian complicated. 

The material is provided.

Keep it simple. 

Create a plan and study. 
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PODCAST LEIRAT 

#59 Rossz tapasztalatok anyanyelviekkel 

Sziasztok, én Sziszi vagyok és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul 

tanulóknak. Ebben az epizódban elmesélek néhány történetet, hogy milyen rossz 

tapasztalataim voltak anyanyelviekkel, amikor megpróbáltam a nyelvükön beszélni. 

Tudom, hogy nem annyira vidám téma, de szerintem érdekes sztorik és már nem 

rossz érzés, ha eszembe jutnak. Mielőtt elkezdeném szeretném megköszönni a 

Patreon tagok támogatását és szeretettel üdvözlöm az új tagokat, akik név szerint 

Eleonora, Marko, Kim, Brian, Szvetlana, Mia, Pavel. Örülök, hogy itt vagytok, és 

nagyon köszönöm Rafael folyamatos támogatását is!


Szerencsére nem volt sok rossz tapasztalatom, de sajnos jól emlékszem mindegyik 

ilyen esetre, mert elég érzékeny1, szenzitív vagyok, és nagyon rosszul esett, 

amikor valaki negatív visszajelzést, negatív feedback-et adott. Persze ez lehet egy 

jó dolog is, az nem baj, ha kijavít, ha korrigál valaki, vagy ha segít, de ezek most 

olyan sztorik, olyan történetek lesznek, amikben valaki csak szimplán érzéketlen 

volt. Az, hogy érzéketlen2, az az érzékeny, a szenzitív ellentéte, tehát amikor valaki 

nem kedves. Érzéketlen.  Mondhatjuk, hogy bunkó3. A bunkó az egy nagyon-

nagyon erős, kollokviális, köznapi szó arra, hogy udvariatlan valaki. Szerintem van 

különbség az építőjellegű negatív kritika és az érzéketlenség között. Azt érzi az 

ember4, amikor valaki tényleg segíteni akar, és azt is, amikor valaki szimplán 

bunkó. Az első nagyon rossz tapasztalatom Lengyelországban volt, amikor huszon 

éves voltam. A volt barátom, az ex barátom családjával és barátaival voltunk 

Lengyelország-körúton. Egy negyvenfős busszal mentünk és mindennap egy 

másik várost néztünk meg. Voltunk sok múzeumban, és templomban. Mindenhol 

volt idegenvezetés, angolul vagy lengyelül és egy ember a csoportból mindig 

tolmácsolt5 magyarra, mert nem mindenki értett jól angolul. Lengyelül csak én 

beszéltem a csoportból, de azt hiszem, hogy akkor kb. 3 éve tanultam. Lehet, hogy 

több, nem tudom. Nem beszéltem olyan jól lengyelül, mint angolul soha, de 

barátokkal tudtam beszélgetni. Szerintem egy gyenge középszinten voltam, ha 

beszélgetni kellett. Az ex barátom anyukája nagyon-nagyon szerette 

Lengyelországot és a lengyel kultúrát és nagyon boldog volt, hogy tudok lengyelül 

www.patreon.com/hungarianwithsziszi @hungarianwithsziszi
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és nagyon szerette volna, hogy az egyik múzeumban lengyel idegenvezető legyen, 

hogy lengyelül beszéljen, ne angolul és én fordítsak magyarra. Akkor még nem 

tudtam nemet mondani, és bár nagyon izgultam, azt mondtam, hogy jó, legyen 

lengyelül és én fordítok magyarra. Az idegenvezetőnek mondtam lengyelül, hogy 

még csak pár éve tanulok és nem tudok haladó szinten folyékonyan beszélni és 

kérem, hogy próbáljon meg egyszerűbb szavakat használni. Persze nagyon nem 

örült ennek, és egyáltalán nem próbált segíteni. De már tudom, hogy egy konkrét 

szöveg volt, amit tudott mondani, amit mindennap elmondott sokszor. És nekem 

nagyon nehéz volt történelmi dolgokat fordítani lengyelről magyarra, de próbáltam 

mondani mindent, amit értettem, miközben egy negyvenfős csoport nézett. Csak 

én és az ex barátom voltunk huszon évesek, mindenki 40-50 éves volt. Az, hogy 

huszon éves, egyébként, azt jelenti, hogy huszonvalahány éves. Amikor nem tudod 

pontosan, hogy 22, 23 vagy 25, akkor lehet mondani, hogy valaki huszon éves, jó? 

Ez nem azt jelenti, hogy húsz éves, hanem, hogy húsz plusz valamennyi, amiben 

nem vagy biztos. Szóval a csoportból mindenki negyven körüli volt. Az ex barátom 

anyukájának a kollégái voltak legtöbben. Néhány szót megkérdeztem az 

idegenvezetőtől, hogy mit jelent. Egy idős néni volt az idegenvezető, egyébként. És 

végig nagyon csúnyán nézett rám és mérges volt, hogy nem tudok minden szót 

lefordítani. A végén, amikor elköszöntünk rám nézett és azt mondta, hogy látom 

még nagyon sokat kell tanulnod. Nagyon rossz volt negyven ember előtt ezt átélni. 

Persze értem, hogy ez a munkája, neki fontos volt, hogy mindent tudjak fordítani. 

Megértem az ő oldalát is most, de akkor sokkal fiatalabb voltam és 

tapasztalatlanabb és nem akartam nemet mondani az ex barátom anyukájának. 

Nagyon kedves volt egyébként az anyukája, nem az anyukájától féltem, csak 

láttam, hogy nagyon örülne, ha látná mindenki, hogy milyen jól tudok lengyelül, és 

meg akartam próbálni. De sajnos még nem tudtam olyan jól lengyelül. Egyetem 

után sem tudtam olyan jól lengyelül, hogy történelmi dolgokat tolmácsoljak, az egy 

elég speciális szókincs. Szóval ez csak egy nagyon rossz szituáció volt, végig 

nagyon kényelmetlenül éreztem magam. A végén sírtam, de amúgy mindenki 

nagyon kedves volt és a magyar csoportot nem zavarta, hogy nem tudtam minden 

szót, nekik nem az volt a lényeg, nem az volt a legfontosabb. Ők is mondták, hogy 

nem baj, amit értek, azt fordítsam le és az elég. Szóval az jó volt, hogy legalább ők 

www.patreon.com/hungarianwithsziszi @hungarianwithsziszi
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megértőek és kedvesek voltak, de attól a lengyel idegenvezető nénitől nagyon 

féltem. Egyáltalán nem örült neki, hogy beszélek lengyelül. Amikor próbáltam vele 

beszélgetni, akkor is többször elmondta, hogy mit nem mondok jól és mondta, 

hogy tanuljak többet, mert rosszul beszélek. Ja… ez az egyik rossz tapasztalatom. 

A másik pedig Amerikában volt nemrég, az Egyesült Államokban, El Pasoban. Pár 

hónappal ezelőtt elmentünk egy étterembe a barátnőmmel, Amandával. 

Vacsoráztunk és utána iszogattunk és beszélgettünk. Amanda barátnőm a 

legextrovertáltabb ember a világon. Akárhova megyünk, mindig öt perc után már 

4-5 új barátja van. Jó, nem lesznek barátok, de mindig minimum 5 idegennel kezd 

beszélgetni egy bárban. Az étteremben a bárnál ültünk és leült mellénk egy idős 

házaspár. Elkezdtek Amandával beszélgetni arról, hogy milyen az élet Texasban, 

mert egy másik államból költöztek ide. Azt mondták, hogy már tizenöt éve élnek itt, 

és én nem értettem, hogy miért élnek itt, mert semmit nem szerettek El Pasoban. 

De most nem ez a lényeg. Én csak hallgattam a beszélgetést, mert én túl 

introvertált vagyok ahhoz, hogy vacsora közben idegenekkel beszélgessek. De 

mindig ez volt Amandával, bárhova mentünk. Nem ez volt az első eset. Ezért tíz 

perc után azt gondoltam, hogy na jó, most bátor leszek és én is megpróbálok részt 

venni a beszélgetésben. Én is beszéltem és kérdeztem őket kicsit és nagyon 

örültem. Nagyon vicces volt, ők is mondták, hogy welcome to America, üdv 

Amerikában. Ezt már nagyon sokan mondták nekem, amikor mondtam, hogy 

Magyarországról jöttem. A lényeg az, hogy elkezdtünk az oktatásról beszélgetni, 

hogy milyen az oktatás az iskolában Magyarországon, Európában és Amerikában, 

és nagyon boldog voltam, mert ez a kedvenc témám és gondoltam, hogy na, ez 

egy érdekes beszélgetés lesz. Kérdeztek tőlem valamit, és amikor válaszolni 

akartam, egy mondatot sem tudtam végigmondani, mert közbevágott6 azonnal a 

bácsi. Az, hogy közbevágott az azt jelenti, hogy én még beszéltem, amikor ő 

elkezdett beszélni és nem zavarta, hogy én még beszélek. Szóval közbevágott és 

kijavított egy szót, amit nem jól ejtettem ki és utána arról kezdett beszélni, hogy 

kevesen tudnak jól angolul, aztán felálltak és elmentek. Nagyon megalázónak7 

éreztem az egészet, mert nem hagyott reagálni. Amikor megalázó valami, akkor 

nagyon kicsinek érzed magad. Megalázónak éreztem az egészet, mert egyáltalán 

nem a beszélgetés, a kommunikáció volt a lényeg, hanem, hogy elmondja, hogy 
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mit mondtam rosszul. Azért zavart nagyon, mert ha ki tudott javítani, az azt jelenti, 

hogy tökéletesen értette, hogy mit mondtam. Teljesen hibátlanul beszélni egy 

idegen nyelven, élő beszélgetés közben, hát, szinte lehetetlen. Egyébként az volt a 

hibám, hogy azt mondtam, hogy PHOtography, ahelyett, hogy phoTOgraphy. 

Lehet, hogy most sem mondtam jól. Nem tudom, nem vagyok benne biztos. Ez 

nekem mindig nehéz az angolban, hogy hol van a hangsúly, mert rosszul tanultuk 

meg az iskolában. 15 évig rossz kiejtéssel tanultam mindent. Nem tudom miért 

gondolták, hogy ez nem fontos. A lényeg, hogy nagyon rossz volt. Amanda is azt 

mondta, hogy nagyon bunkó volt és nem kell vele foglalkozni. De egy ilyen 

tapasztalat után mindig nagyon nehéz újra bátornak lenni. Tudom, hogy nem 

mindenkinek az, nekem elég nehéz. Már jobb egyébként, szerintem. Sokat 

dolgozom rajta. Szerencsére az emberek 90%-a nagyon kedves és vagy csak a 

kommunikációra koncentrál, vagy kedvesen kijavít, vagy mond valami kedveset, 

hogy milyen jól beszélek angolul. Az az igazság, hogy ha minden szó után megállít 

valaki, és kijavít, az nem segít semmit. Ha van egy visszatérő hiba8, amit valaki 

sokat mond, akkor tud segíteni, egy konkrét problémát kijavítani. De ha mindig 

megállítják a beszélgetést az csak szorongást okoz. Az egyáltalán nem baj, ha 

kijavít valaki. Engem az zavar, ha utána nem reagál semmit arra, amit mondtam. Ha 

csak az a lényeg, hogy valamit rosszul mondtam, nem a beszélgetés, az nagyon 

szomorú, szerintem. Amit tanultam ebből az az, hogy lehet szólni. El lehet mondani 

ezt embereknek. Nem kell csendben ott ülni és szomorúnak lenni. El lehet 

mondani, hogy köszönöm a javítást, de ez most nem angolóra, azt gondoltam, 

hogy beszélgetünk. Örülnék, ha arra is reagálnál, amit mondtam, mert így nem 

tudunk beszélgetni. Ha valamit egyáltalán nem értesz, amit mondtam, akkor segíts, 

kérlek. De ha értetted, akkor nem baj. Ha lesz még egy hasonló szituáció az 

életemben, akkor ezt fogom mondani. Tudom, hogy vannak nyelvtanulók, akik 

szeretik, ha mindent kijavítanak, amikor beszélnek. Ez is teljesen oké, ez is teljesen 

rendben van. Ha te szereted és neked hasznos, hogy kijavítanak, akkor azt is lehet 

mondani, hogy légy szíves javíts ki, ha valamit nem mondok jól. A barátaim mindig 

kedvesen javítanak ki és segítenek gyakorolni, ha valamit nehéz nekem kiejteni. De 

az teljesen más szituáció, mint amikor valaki közbevág, kijavít, és elmondja, hogy 

rosszul beszélsz. Úgyhogy ja… ez a konklúzióm, hogy mindent lehet 
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kommunikálni, hogy mi segít nekünk nyelvtanulóként és mit szeretnénk kérni. Aki 

sok kérés után sem akar segíteni úgy, ahogy az nekünk jó, azzal nem kell 

beszélgetni. A kommunikáció a lényeg, nem a hibák. Ha ki tudtak javítani, akkor 

pontosan értették, hogy mit mondtál. Ha olyan hibás volt, hogy nem értett semmit, 

akkor nem tud kijavítani.


Na, én ennyit szerettem volna mondani ebben az epizódban. Köszönöm szépen, 

hogy itt voltatok, és meghallgattatok. Remélem érdekes volt nektek. Bármikor 

írjatok nyugodtan Instagramon, Facebookon, emailben vagy kommenteljetek. Már 

Spotify-on is lehet kommentet írni az epizódok alá, ha szeretnétek megosztani 

valamit a témával kapcsolatban. Don’t forget to check out the links in the 

description if you want to use the transcript of this episode and if you like my 

podcast please make sure the leave a review on the platform where you’re 

listening to it.


 Nemsokára találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok!


 Szólista, magyarázat 

1. érzékeny - sensitive


2. érzéketlen - insensitive


3. bunkó - rude 


4. az ember - often used as the subject of the sentence when talking in general


5. tolmácsol - to interpret


6. közbevág - to interrupt


7. megalázó - humiliating 


8. visszatérő hiba - recurring mistake
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Nyelvtanulás - A2                             Short text with audio 27. 

1. Eszter


2020-ban Franciaországba, Párizsba költöztem1. Semmit nem tudtam franciául, 
Budapesten csak angolul tanultam. Az első napomon Párizsban, gyorsan kerestem egy 
nyelviskolát. Egy francia kurzuson tanultam egy héten kétszer egy 10 fős csoportban. 

Nem volt rossz, de nagyon kevés idő volt beszélni. Nem volt elég idő gyakorolni2 és 

nekem nagyon nehezek a francia szavak. Sok furcsa hang3 van a francia nyelvben.


2. Ádám


Berlinben kaptam munkát, de soha nem tanultam németül. Gyorsan kerestem egy intenzív 

kurzust. Heti 5 német óra volt 4 fős csoportban két hónapig. Nem volt időm készülni4 

minden nap, de tudtam használni a nyelvet mindennapi szituációkban, például a boltban 

vagy a vonatállomáson5. A nyelvtan nagyon nehéz nekem, de szeretek új szavakat 
tanulni. Könnyen memorizálok mindent.


3. Judit


A nagymamám olasz, ezért most sokat tanulok olaszul. Nagyon szeretnék olaszul 

beszélgetni a nagymamámmal. Az elején6 nem tudtam, hogy mit szeretnék - csoportban 

tanulni vagy magántanárral. A magántanár egy kicsit drágább, de több7 idő van 

beszélgetni. Egy csoportban lehet probléma, hogy nem mindenki van egy szinten8 és 

nagyon lassú az óra. Nem biztos, hogy jó lesz a csoportdinamika és ezért nem akarok 

előre9 fizetni 40 órát.


Szólista

1. költözik valahova - to move somewhere


2. gyakorol - to practice


3. hang - sound


4. készül - to prepare


5. vonatállomás - train station


6. az elején - at the beginning


7. több - more


8. szint - level


9. előre - in advance
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Nyelvtanulás - B1                    Short text with audio 27. 

1. Eszter


Két évvel ezelőtt költöztem1 Franciaországba, Párizsba. Egy szót sem tudtam franciául, 

Budapesten csak angolul tanultam. Amikor megérkeztem Párizsba, azonnal2 kerestem 

egy nyelviskolát és beiratkoztam3 egy francia tanfolyamra. Heti kétszer volt órám egy 10 
fős csoportban. Nem volt rossz, de nagyon keveset beszéltünk. Nem volt elég idő 
gyakorolni és nekem nagyon nehéz a kiejtés. Nagyon furcsa hangok vannak a francia 
nyelvben.


2. Ádám


Berlinben kaptam munkát, de soha nem tanultam németül ezelőtt4. Gyorsan 
beiratkoztam egy intenzív kurzusra. Heti 5 német óra volt 4 fős csoportban két hónapig. 
Nem volt időm készülni minden napra, de tudtam használni a nyelvet mindennapi 

egyszerű helyzetekben, miután megérkeztem Berlinbe. A nyelvtan és a mássalhangzók5 
kiejtése nagyon nehéz nekem, de könnyen tanulok szavakat.


3. Judit


Azért kezdtem el olaszul tanulni, hogy tudjak beszélgetni az olasz nagymamámmal. Sokat 
gondolkoztam, hogy mit csináljak. Csoportos órára menjek, vagy keressek magántanárt? 
Végül úgy döntöttem, hogy magántanárhoz megyek. Bár egy kicsit drágább, de sokkal 

hatékonyabb6 szerintem. Féltem, hogy mi lesz, ha nagyon különböző szinteken7 

vagyunk egy csoportban, kifizetem előre a tandíjat és nem tetszik.


Szólista 

1. költözik valahova - to move somewhere


2. azonnal - immediately


3. beiratkozik (kurzusra / könyvtárba)- to sign up (course or library)


4. ezelőtt - before


5. mássalhangzó - consonant


6. hatékony - efficient


7. szint - level 
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Nyelvtanulás - B2                     Short text with audio 27. 

1. Eszter


Két évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy szedem a sátorfámat1 és megyek 

Franciaországba. Meg se tudtam nyikkanni2 franciául, mert Budapesten csak angolul 
tanultam, úgyhogy azon nyomban kerestem egy nyelviskolát, hogy megérkeztem 
Párizsba. Beírattam magam egy francia tanfolyamra, ahol hetente két alkalommal volt 
órám egy 10 fős csoportban. Nem volt rossz, de sajnálatos módon a beszédre jutott a 
legkevesebb idő, és nekem a kiejtés gyakorlására lett volna a legnagyobb szükségem. 
Van pár hang, ami úgy érzem, hogy esélytelen, hogy valaha menni fog.


2. Ádám


Áthelyeztek Berlinbe, de mivel ezelőtt soha nem kellett németet tanulnom, fogtam 

magam3 és gyorsan beiratkoztam egy intenzív tanfolyamra. Heti 5 német óránk volt kis 
létszámmal két hónapon keresztül. Nehéz volt minden nap időt szentelni a tanulásnak, de 
legalább azt elmondhatom, hogy tudom használni a nyelvet egyszerűbb helyzetekben. A 
nyelvtannal rendesen megküzdöttem, a kiejtésről ne is beszéljünk, viszont könnyedén 

megjegyzek sok új szót. Az is valami. A nyelvtant hiába próbálja beleverni a fejembe4 a 
tanár, úgy érzem, hogy soha nem fog tökéletesen menni.


3. Judit


A nagymamám olasz származású, ezért minden vágyam, hogy egyszer tudjak vele olaszul 

beszélgetni. Tudom, hogy végtelenül boldoggá tenném a mamát. Napokig töprengtem5, 

hogy mit csináljak - csoportos órára menjek, vagy keressek magántanárt? Végül a 

magántanár mellett tettem le a voksom6. Bár borsos árat7 kell fizetni, de a saját 

tempóm szerint haladhatok. Az is felmerült bennem, hogy mi lesz, ha nagyon különböző 
szinteken vagyunk egy csoportban, én meg kifizetem előre a ki tudja hány hónapot, hogy 
majd kiderüljön, hogy nem is tetszik.


Szólista

1. szedi a sátorfáját - elmegy, elindul


2. megnyikkan - megszólal


3. fogja magát - elhatározza magát


4. beleveri a fejébe (a tudást) - megtanítja valamire


5. töpreng valamin - gondolkozik valamin


6. leteszi a voksát valami mellett - választ valamit 


7. borsos ár - drága
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