
KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

I. Kommunikációs helyzetek 
 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg 

szóban és/vagy írásban mindkét szinten. 
 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, 

panzióban, szállodában 

vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, 

sportlétesítményben, klubban 

vendég, látogató, egy társaság tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben (fodrász, 

utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, 

bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön 

(vasúton, buszon, villamoson, taxiban, 

repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

 

  



 

II. A kommunikációs szándékok listája  

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a 

közép- és az emelt szintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a 

teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat.  

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a 

középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg 

megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát.  

Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak 

ajánlásnak tekinthető.  

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 Kommunikációs szándékok   Példa  

 Megszólítás és arra reagálás  Przepraszam Pana/Panią, czy mogę na chwilę prosić? 

Tak, proszę bardzo. Tak, słucham. 

 Köszönés, elköszönés és arra reagálás   Dzień dobry! Witam Pana/Panią! Do widzenia! Cześć, 

trzymaj się. 

 Bemutatkozás, bemutatás és ezekre 

reagálás  

Pozwoli Pan/Pani, że się przedstawię. Nazywam się. 

Bardzo mi miło.    

 Telefonbeszélgetésnél megszólítás, 

bemutatkozás, más személy kérése, 

elköszönés és ezekre reagálás  

Dzień dobry! Mówi Anna Kowal. Przy telefonie Anna 

Kowal. Czy mógłbym mówić z panem Nowakiem? 

Czy mógłbym prosić do telefonu pana Nowaka? 

Słucham, proszę bardzo. Przepraszam, ale pana 

Nowaka nie ma w tej chwili. Proszę mu przekazać, że 

dzwoniłem. Dziękuję.  

 Levélben megszólítás, elbúcsúzás  Szanowna Pani Doktor! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Drodzy Państwo! Kochana Mamusiu! Cześć Anno! Z 

wyrazami szacunku. Z poważaniem. Przesyłam 

pozdrowenia. Serdecznie pozdrawiam.  

 Szóbeli üdvözletküldés  Dzień dobry.  Witam serdecznie.  Cześć. Serwus. 

Siema.  

 Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  Co słychać? Co u ciebie? Jak leci?  Jak Pan się ma?  

Wszystko w porządku. Jako tako. Nic nowego. Po 

staremu. Dobrze. Kiepsko.  

 Köszönet és arra reagálás  Dziękuję Pani/Panu bardzo. Chciałbym podziękować. 

Stokrotne dzięki. Nie ma za co. Proszę bardzo.  

 Bocsánatkérés és arra reagálás   Przepraszam najmocniej. Bardzo proszę o 

przebaczenie. Bardzo mi przykro. Nie szkodzi. Nic się 

nie stało. Ależ to drobiazg. Nie ma sprawy.  

 Gratuláció, jókívánságok és azokra 

reagálás  

Proszę przyjąć moje gratulacje. Serdecznie gratuluję. 

Gratuluję z całego serca. Spisałeś się! To jest coś! 

  



2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

 Kommunikációs szándékok   Példa  

 Hála  Jestem Ci/Wam/Pani/Panu bardzo wdzięczny.  

 Sajnálkozás, csalódottság  Bardzo żałuję. Współczuję. Bardzo mi przykro. 

 Öröm  Cieszę się! Sprawiło mi to ogromną radość! To 

niesamowite!   

 Elégedettség, elégedetlenség  Dobrze. Jestem usatysfakcjonowany. Dobra! No tak.   

 Csodálkozás  Naprawdę?! Nie wierzę! Niemożliwe!  

 Remény  Nie martw się tak bardzo. Zobaczysz, wszystko się 

ułoży. Jakoś to będzie. Głowa do góry! 

 Félelem, aggodalom  Jestem niespokojna o. Boję się o niego. Jestem pełen 

obaw co do. Rany boskie, co to będzie? 

 Bánat, elkeseredés  Jestem załamana. Mam wszystkiego dosyć!   

 Bosszúság  Szczyt wszystkiego! Wypraszam sobie coś takiego! 

Jestem zbulwersowany!  

 Együttérzés  Jestem głęboko poruszony. Jest mi bardzo przykro. 

Bardzo Pani/Panu współczuję.  
 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

 Kommunikációs szándékok   Példa  

 Véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás  

Jaka jest pańska opinia na ten temat. Co Pan/Pani 

sądzi? Jak uważasz? Co Pana/ Pani zdaniem było 

powodem?”, Kto Pana zdaniem miał rację?” 

Uważam, że. Moim zdaniem. Według mnie. 

 Érdeklődés, érdektelenség  Mnie to bardzo interesuje. Interesuję się tym. To 

jest bardzo interesujące. To mnie nie interesuje. 

 Tetszés, nem tetszés  Bardzo mi się podoba. To w moim guście.  

 Valaki igazának elismerése, el nem 

ismerése  

Nie masz racji. Nie zgadzam się z Tobą. Jestem 

innego zdania.  

 Egyetértés, egyet nem értés  Ja tak myślę. Jesteśmy innego zdania. Ja to samo 

mam na myśli. 

 Helyeslés, rosszallás  Słusznie. To prawda. Właśnie. To bzdura. 

Nie wypadało tego robić. Jak Ty to sobie 

wyobrażałeś?  

 Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása  Zostało udowodnione, że. Ogólnie wiadomo, że. 

Jest zupełnie odwrotnie. Powinienem. Słuchaj nie 

rób tego, bo. Uważam, że musisz tak zrobić, bo. 

Elismerés kifejezése, dicséret és arra 

reagálás  

Świetnie Pan to zrobił. Kapitalnie Ci to wyszło. 

Dziękuję za komplement! To przesada. 

 Közömbösség  To dla mnie obojętne/indyferentne. To mnie nie 

obchodzi. Wszystko mi jedno. To się nie liczy! 

 Ígéret  Postaram się. Nie ma sprawy, zrobię to. 

Chętnie to Panu/Pani załatwię. Daję słowo. 

 Akarat, szándék, terv  Bardzo mi się chce. Bardzo mi na tym zależy. 

Chciałbym.  



 Kívánság, óhaj  Jak dobrze by było. Bardzo bym tego chciał. 

Oby się udało.  

 Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség  

Ja mogę. Ja umiem. Ja powinienem. 

Ja mam to zrobić. Ja muszę.  

 Bizonyosság, bizonytalanság  Nie mam najmniejszej wątpliwości. 

Oczywiście, na pewno. Głowę daję. Jak Boga 

kocham! Mam wątpliwości. Wątpię. Czy to 

możliwe?   

 Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, 

illetve érdeklődés ezek iránt  

Interesuję się... Mnie interesuje. Moje hobby to. 

Czym się interesujesz?  

 Kritika, szemrehányás  Jeszcze Ty robisz mi wyrzuty! Mam tego 

dosyć! 
 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

 Kommunikációs szándékok   Példa  

 Dolgok, személyek megnevezése   To jest/są..  

 Dolgok, események leírása  Teatr znajduje się. .Fotografia wisi/leży. Szafa 

stoi. To było /działo się 5 lat temu. 

 Információkérés   Co/kto to jest? Gdzie znajduje się? Co się stało?   

 Igenlő vagy nemleges válasz   Tak. Nie.  

 Tudás, nem tudás  Wiem/umiem/mogę/ potrafię. Nie wiem/umiem/ 

mogę/ potrafię. 

 Válaszadás elutasítása  Nie mogę powiedzieć. Niestety nie mogę 

Panu/Pani pomóc.  

Bizonyosság, bizonytalanság  Bez wątpienia. Musi tak być. Jestem o tym 

przekonany. Nie jestem pewny. Bo ja wiem? 

Ciągle się waham.  

 Ismerés, nem ismerés   Czy znasz Andrzeja? Tak, już od dawna się 

znamy. Niestety nie znamy się, jeszcze nigdy 

się nie spotkaliśmy. 

 Feltételezés   Przypuszczam, że.  Mam takie wrażenie.  Czy 

mógłbym się tego spodziewać?  

 Emlékezés, nem emlékezés  Pamiętam. Nie mogę sobie przypomnieć 

 Indoklás (ok, cél)  On przyszedł, ponieważ został zaproszony 

na wernisaż. Przyszedł, żeby poprosić mamę 

o radę.  

 
  



5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  

 Kommunikációs szándékok   Példa  

 Kérés, kívánság  Proszę uprzejmie o. Chciałbym Pana/Panią 

prosić o. Czy mógłbyś? Czy może Pan/Pani…?  

Proszę mi podać . 

 Felszólítás, tiltás, parancs  Palenie wzbronione! Uwaga! Nie wychylać się! 

Ostrożnie. Pomóż mi!  

 Javaslat és arra reagálás  Mam dla was/Pana/Pani propozycję. Chciałbym 

Państwu zaproponować. Zachęcamy was. 

Świetnie. Owszem, czemu nie? Z 

przyjemnością. Może innym razem. Czy nie 

można by raczej? 

  

 Rendelés  Prosimy, aby przyniósł nam Pan. Czy możemy 

złożyć zamówienie? Chcielibyśmy zamówić. 

 Meghívás és arra reagálás  Zapraszam serdecznie. Miło mi zaprosić. 

Pragnę Państwa uroczyście zaprosić na. 

Dziękuję za zaproszenie. Przyjdziemy z 

przyjemnością. Chętnie skorzystam z 

zaproszenia. Żałuję, ale nie będę mógł 

uczestniczyć z powodu choroby żony. 

 Kínálás és arra reagálás  Poczęstujcie się! Czy napijecie się kawy? Czy 

macie ochotę na lody? Proszę skosztować! 

Dziękujemy, wszystko jest bardzo pyszne. 

Dziękujemy za gościnę.  

 Reklamálás  Przepraszamy, ale ta zupa jest zimna, czy 

mógłby Pan ją podgrzać. To urządzenie nie 

działa. Jest uszkodzone. Przepraszam Panią, 

gdzie możemy złożyć reklamację. Proszę o 

usunięcie usterki. Proszę o wymianę. W ramach 

gwarancji proszę o.  

 Tanácskérés, tanácsadás  Ja na Pana/Pani miejscu. Radzę Panu/Pani. Nie 

można zrobić inaczej, niż. Szkoda czasu. Nie 

ma innego wyjścia.  

 Figyelmeztetés  Proszę uważać! Ostrożnie! Wstęp wzbroniony! 

Nie rób tego! Zakaz fotografowania. 

 Engedély kérése, megadása, 

megtagadása  

Czy można wejść? Tak, proszę bardzo. Czy te 

miejsca są wolne? Nie, niestety są zajęte. 

Mamo, czy pozwolisz mi pójść do kina? 

Oczywiście, ale tylko razem ze mną. 

 Segítségkérés és arra reagálás  Zrób to, proszę. Chciałbym Pana/Panią poprosić 

o coś. Mam do Pana/Pani wielką prośbę. Może 

Pan/Pani na mnie liczyć. Niestety, nie. Nie ma 

mowy! To przekracza moje możliwości!  

 Segítség felajánlása és arra reagálás  Czym mogę służyć? Jestem do 

Pana/Pani dyspozycji. Dziękuję, 

jestem bardzo wdzięczny.  Jest 

Pan bardzo miły. 



6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)  

 Kommunikációs szándékok   Példa  

 Visszakérdezés, ismétléskérés  Przepraszam, nie zrozumiałam. Czy mógłby 

Pan powtórzyć?  Nie usłyszałam, proszę mówić 

głośniej.  

 Nem értés  Nie rozumiem.  

 Felkérés lassabb, hangosabb beszédre  Proszę mówić wolniej.  

 Beszélési szándék jelzése  Chciałbym Panu/Pani coś powiedzieć. Proszę 

mnie posłuchać  

 Téma bevezetése   Chodzi o to, że.  

 Témaváltás  Zmieńmy temat. 

 Félbeszakítás  Bardzo przepraszam, ale muszę Panu/Pani 

przerwać.  

 Megerősítés, igazolás  To prawda. Dokładnie tak. Jest tak, jak 

Pan/Pani mówi.   

 Példa megnevezése  Na przykład.  

 Beszélgetés lezárása  To wszystko, omówiliśmy wszystko.   

 

 


