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Передмова 

 
              Кабінет міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової 

освіти.Ключовими компетентностями стандарту початкової освіти є вільне 

володіння учнями українською мовою, здатність спілкуватися на державній  

мові, визначення  простих математичних  залежностей  в  навколишньому світі, 

формування допитливості, усвідомлення основ екологічного 

природокористування, оволодіння основами цифрової грамотності та інше. 

 
            Да́ний словник вдосконалений і доповнений згідно Державного стандарт 

початкової освіти та програми Міністерства освіти  для початкових класів  і 

пропонується  для повсякденного користування при вивченні української  мови 

в початкових класах в школах з угорською мовою навчання. 

      Сло́вник охоплює найактивнішу частину слів української мови,уміщує 

близько 3000 слів.  

      Іменник  подається  з  скороченими  формами   родового  відмінку  однини, 

Які починаються зостаннього приголосного,наприклад: пробірка  ,-ки. Якщо 

слово вживається тільки у множині, в словнику подається родовий відмінок 

множини. 

       Дієслова подаються в  інфінітиві ,після подається форма  І та ІІ особи 

однини. Наприклад: співати,-аю,-аєш. Безособові дієслова подаються тільки  в 

ІІІ особі однини. 

       Прикметники подаються  в називному відмінку однини чоловічого роду. 
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УКРАЇНСЬКИЙ  АЛФАВІТ 

 

 
 

А а,  Б б,  В в,  Г г, Г' г',  Д д,  Е е,  
 

Є є,  Ж ж,  З з,  И и,  І і,  Ї ї,  Й й,  
 

К к,  Л л,  М м,  Н н, О о,  П п,  Р р, 
  

С с,  Т т,   У у,  Ф ф, Х х,  Ц ц, Ч ч, 
 

Ш ш, Щ щ,  Ь ь,  Ю ю,  Я я. 
 



Аа 

 
а — de, pedig 

абажу́р, -ра — e(lámpa) ernyő 

абéтка, -ки — ábécé; ábécéskönyv 

абзáц, -ца — b(új) bekezdés 

аби́ — bár, bárcsak 

абидé — akárhol, bárhol 

абиколи́ — akármikor, bármikor 

абикуди́ — akárhová, bárhová 

абихто́ — akárki, bárki 

абітурієн́т, - та — felvételiző diák 

або́ — vagy (k.sz.) 

абревіату́ра, - ри — rövidítés (i. jel) 

абрико́с, - са — sárgabarack 

авáрія, -ії   — baleset, szerencsétlenség 

авже́ж — tényleg, valóban 

авіа́ція, - ії — repülés, légi közlekedés; légierő 

автобіогра́фія, - її  — önéletrajz 

автопортре́т, - та — önarckép 

авторите́т, - ту — tekintély 

а́вторство, - ва  — szerzőség 

аге́нт, - та  — ügynök 

а́грус, - су   — egres, köszméte, piszke 

адвока́т, - та — ügyvéd 

адре́са, - си — cím, címzés (levélen) 

аеропла́н, - на  — repülőgép, repülő 

аза́рт, -ту — hevület, hév; izgalom 

айва́, -ви — birsalma 

а́йсберг, -га — jéghegy 

а́йстра, -ри — őszirózsa 

ака́ція, -ії — akаc 

акваре́ль, -лі — vízfesték 

акти́вний — tevékeny, aktív 

акто́р, -ра — színész 

аку́ла, -ли — cápa 

акура́тний — pontos 

але́я, - леї — sétány; fasor; út 

алфа́віт, -ту — ábécé; betűrend 

альпініс́т, -та — hegymászó, alpinista 

амáтор, -ра — műkedvelő, amatőr 

амніс́тія, -ії — közkegyelem, amnesztia 

амора́льний — erkölcstelen 

а́нгел, -ла — angyal 

анія́к — semmiképpen, sehogy (sem) 

ано́нім, -ма — névtelen 



ано́нс, -са — hirdetés 

ану́ — nos 

апа́тія, -ії — apátia, egykedvűség, közömbösség 

апети́т, -ту — étvágy 

аплодисме́нт, -ів — taps 

апо́строф, -фа — hiányjel, aposztróf 

апте́ка, -ки — gyógyszertár, patika 

а́рмія, -ії — hadsereg 

арома́т, -ту — illat, aroma 

артиле́рія, -ії — tűzérség 

архео́лог, -га — régész, archeológus 

архів́, -ву — irattár; okmánytár; levéltár 

атеста́т, -та — bizonyítvány; érettségi bizonyítvány 

атмосфе́ра, -ри — légkör, atmoszféra 

ау́кати, -каю, -каєт — kiáltozik, jajgat, jajveszékel 

аукціо́н, -ну — árverés 

афіш́а, -ші — falragasz, plakát 

ая́кже — igen, valóban, miért ne 
 

 

 

 

Бб 

 

 
ба́ба, -би — vénasszony 

бабу́ся, -сі — nagyanyó 

баво́вна, -ни — gyapot; pamut 

бага́ж, -жу — poggyász, csomag 

бага́тий — gazdag; jómódú 

бага́то — sok, bőven; több 

бага́тство, -ва — gazdagság 

бага́ття-ття — tűz; pásztortűz; tábortűz; máglya 

багно́, -на  — mocsár; iszap 

багро́вий — bíborvörös 

бади́лля-лля  — (mgazd) szár (növényé); kocsány 

бадьо́рий  — vidám; jókedvű; élénk 

бадьо́рити, -рю, -рит — serkent, bátorít, ösztönöz 

ба́жаний — kívánt, óhajtott 

база́р, -ру  — bazár, piac 

ба́йдуже — egykedvűen, közömbösen 

баклажа́н, -на  — padlizsán 

балага́н, -на — vásári bódé 

бала́да, -ди  — ballada 

балда́, -ди — pöröly 

балко́н, -на  — erkély, balkon 



бараба́н, -на — dob 

бара́нчик, -ка — bárány 

барахло́, -ла — zsibáru; silány portéka; limlom 

барви́стий — színes 

бар'єр́, -ра  — korlát; akadály 

барліѓ, -лога — vacok 

басе́йн, -ну — medence 

баскетбо́л, -ла — kosárlabda 

батіѓ, -тога — ostor; korbács 

батра́к, -ака  — béres 

батьки́, -ків — szülők 

батьківщи́на, -ни — haza, szülőföld 

бджіл́ка, -ки — méh (rovar) 

бегемо́нт, -та — víziló 

без — nélkül, -talan 

безба́рвний — színtelen 

безкра́їй, -ая, -ає — határtalan 

бе́злад, -ду — rendetlenség, fejetlenség 

бе́зліг, -гі — nagy mennyiség, tömeg 

безлю́дний — néptelen, ember nélküli 

безмо́вний — szótlan, hangtalan, csendes 

безнадій́ний — reménytelen 

безо́дня, -ні — (feneketlen) mélység 

безособо́вий — személytelen 

безпе́ка — biztonság 

безпе́чний — biztonságos; biztonsági 

безпла́тний — díjtalan 

безплід́ний — terméketlen; magtalan 

безповіт́ряний — légmentes 

безпоми́лковий — hibátlan 

безпора́дний — tanácstalan; menthetetlen 

безпосере́дній — közvetlen 

безпринципо́вий — elvtelen 

безприту́льний — hajléktalan 

безпричи́нний — ok nélküli 

безра́дісний — örömtelen, szomorú 

безробіт́ний — munkanélküli 

безрозсу́дний — oktalan; megfontolatlan 

безсерде́чний — szív nélküli; szívtelen 

безси́лий — tehetetlen; erőtlen; gyenge; képtelen 

безсіме́йний — család nélküli, egyedülálló 

безсніж́ний — hó nélküli 

безсо́вісний — lelkiismeretlen; hitvány 

безсо́нний — álmatlan 

безстра́шний — rettenthetetlen 

безта́ктний  — tapintatlan 

безтала́нний — tehetségtelen; szerencsétlen; rosszul 



sikerült 

безтолко́вий — értelmetlen, összefüggéstelen 

безуспіш́ний — sikertelen 

безхазя́йний — gazdátlan 

безхара́ктерний — gyenge jellemű, jellemtelen 

безхма́рний — felhőtlen 

безціл́ьний — céltalan 

безче́сний — becstelen 

безшу́мний — zajtalan, nesztelen 

белькота́ти,оку,очет — motyog 

бенте́житися, -уся, -тися — megzavarodik, zavarba jön 

бе́рег, -га  — part 

берегти́ся, -уся, -ется — vigyáz, óvakodik 

бережли́вий — takarékos 

бере́за, -зи — nyírfa 

бе́резень, -зня — március 

бе́рест, -та — szilfa 

бе́ркут, -та — királysas 

бе́сіда, -ди — beszélgetés; beszéd 

Бе́скід, -ди  — sziklaszirt 

бешке́тник, -ка — botrányhős; huligán 

би́лиця, -ні — igaz történet, megtörtént dolog 

би́нт, -та  — kötés, pólya 

би́стрий — sebes, gyors 

би́ти, б'ю, б'єт — üt, ver, csap 

бібліоте́ка, -ки — könyvtár 

біѓ, -гу  — futás 

біѓати, -гаю, -гаєт — fut, szalad 

бід́ність, -ності — szegénység 

біж́енець, -нця — menekült; szökevény 

бій́ка, -ки — verekedés 

біќ, -боку — oldal 

біл́е — fehér 

біли́зна, -ни — fehérnemű 

біли́ти, -ілю біл́ить — meszel 

біл́ка, -ки — mókus 

білосніж́ний — hófehér 

біл́я — mellett 

біля́вий — szőke 

бі́ль, бо́лю — fájdalom 

біл́ьше — több, többet 

біл́ьшість, -шості  — többség 

біно́кль, -ля — messzelátó; távcső 

біогра́фія, -ії — életrajz 

бір́жа, -жі — tőzsde, börze 

бірюза́, -зи — türkiz 

біс́ер, -ру — (üveg) gyöngy 



бла́го, -га — javak 

благода́ть, -ті — (vall) kegyelem; malaszt 

благоро́дний — (átv) nemes 

блаки́тний — égszínkék, azúrkék 

бла́нк, -ка — űrlap 

бли́жній — közeli 

близня́та, -нят — ikrek 

бли́ск, -ку — csillogás, ragyogás, fény 

бли́скавка, -ки — villám; villámfény 

блиску́чий — ragyogó, csillogó, fényes 

блід́ий — sápadt, halvány 

блокно́т, -та — notesz 

блука́ти, -каю, -каєш — vándorol; csapong 

блю́до, -да — tál 

бо — mert 

бобе́р, -бра  — hód 

бойови́й — harci, harc 

боло́то, -та — mocsár 

бо́рг, -гу — adóság 

бордю́р, -ру — szegély 

боре́ць, -рця — harcos; birkózó 

борови́к, -ка — vargánya 

борода́тий — szakállas 

борозна́, -ни — barázda 

борона́, -ни — borona 

боротьба́, -би — küzdelem; harc 

бо́рошно, -на  — liszt 

борсу́к, -ка — borz 

бо́сий — mezítlábas 

бота́ніка, -ка — növénytan, botanika 

бо́чка, -ки — hordó 

бо́язно — félő 

бо́язнь, -ні — félelem 

бра́вий — derék, gáláns, vitéz 

браконьє́р, -ра — orvvadász 

бракоро́б, -ба — selejtgyártó 

бра́ма, -ми  — kapu, ajtó 

брасле́т, -та — karkötő 

бра́т, -та — fiútestvér, testvér 

бра́ти, беру́, бере́ш — (el) vesz; fog 

бра́тство, -ва — testvériség 

бреха́ти, бре́шу, бре́шеш — hazudik 

брехня́, -ні — hazugság 

бри́зкати, -каю, -каєш — fröcsköl 

брід́, бро́ду — gázló 

бро́ва, -ви — szemöldök 

броди́ти, бро́дишь, — erjed 



бро́джу 

бродя́га, -ги — csavargó 

бродя́чий — kóbor, vándor, nomád 

броньови́й — páncél, páncélos 

брудни́й — szennyes, piszkos 

бру́нька, -ки — rügy; bimbó 

брусни́ця, -ці — vörös áfonya 

бу́блик, -ка — perec (vastag) 

бува́ло — történt, lenni szokott, rendszerint 

бува́льщина, -ни — tény; igaz történet; valós eset 

буго́р, -гра — domb 

буде́нний  — mindennapi 

буди́льник, -ка — ébresztőóra 

буди́нок, -ка — ház 

будіве́льник, -ка — építész; építő 

бу́дка, -ки — bódé 

будя́к, -ка — bogáncs 

бу́дь - де — valahol 

бу́дь - коли́ — valamikor 

бузо́к, -зку — orgonabokor 

бу́зьок, -ка — gólya 

бу́к, -ка — bükk (fa) 

бу́ква-ви — betű 

буке́т, -та — virágcsokor 

була́вка, -ки — gombostű 

бу́лка-ки — zsemle 

бу́льбашка-ки — buborék 

бульва́р, -ру — körút, bulvár 

бунтівни́к, -ка — (pol) lázadó 

бу́р, -ра — fúró 

бура́н, -ну — hóvihar; förgeteg 

буревіс́ник, -ка — viharmadár 

бу́рий — (sötét) barna 

бури́ти, -рю́, -риш — fúr 

бурла́к, -ка — hajóvontató 

бу́рний — viharos 

буру́лька, -ки — jégcsap 

бу́ря, -рі — vihar 

буря́к, -ка — (cukor) répa 

бур'я́н, -ну — gyom; steppefű 

буття́, -ття — létezés, fennállás 

бу́хта, -ти — öböl 

 
 

 

Вв 



 

 
 

в — ba/ be; ban/ ben 

ва́бити, ва́блю, ва́биш — csalogat 

вага́, -ги — mérleg 

вага́ння — habozás, ingadozás 

вагіт́на, -ної — terhes, várandós 

ваго́мий, -а, -е — súlyra mérhető, mérlegelhető; (átv) 

fontos 

ваго́н, -на — vasúti kocsi, vagon 

вагоне́тка, -ки — csille 

ва́да, -ди — hiba, hiány(osság) 

ва́жити-жу, -жит — lemér, mérlegel 

важки́й, -а, -е — nehéz, súlyos 

важкоатле́т, -та — nehézatléta 

важли́вий-, -е — fontos 

ва́за, -зи — váza 

вазо́н, -на — virágcserép 

вака́нсія, -ії — üresedés, megüresedett állás 

ва́куум, -му-ний — vákuum, légüres tér 

вакци́на, -ни — vakcina, oltóanyag 

вакциана́ція, -ії — (orv) oltás 

ва́л, -лу — hullám, áradat 

ва́лик, -ка — kis henger; görgő 

вали́ти, -лю, -ши — (le) dönt, feldönt 

валі́за, -зи — bőrönd, koffer 

валю́та, -ти — valuta 

ва́лянки, -ів — csizma 

ва́льс, -са — keringő (tánc) 

ва́м,  - ами — nektek; 2) önnek, magának 

ва́нна, -ни — fürdőkád 

ванта́ж, -жу, -ний — teher (áru); fuvar 

вапно́, -ний — mész, meszes 

варе́ний, -ого — főtt 

вар'єте́ — varieté 

вари́ти, -иш, - ите — főz 

варіа́нт, -та — változat, variáns, verzió 

ва́рта, -ти — őrség 

ва́ртий, -ого — értékes, becses 

ва́ртість, -ості — érték 

вартови́й, -ого — őr, őrszem 

ва́с, ви — titeket; 2) önt, magát 

васильо́к, -илька́ — (növ) búzavirág 

ватажо́к, -жка — főnök, vezér 

ва́фельний, -а, -е — ostya; ostyás 



вáші, -ого, -а, -е — tietek, a ti.........-k; 

вбага́ти, -аю-чаєт — belát, felfog, megért 

вбива́ти, -єт, -ю — bever 

вбира́ти, -ю, -ет — elnyel; beszív 

вбіга́ти, -єт, -ють — befut, beszalad, beront 

вбіќ — félre, oldalt 

вбрання́ — öltözet, ruházat 

вважа́ти, -ю, -єт — figyelembe vesz; megtart; betart 

вве́рх — felfelé 

вве́чері — este 

вві́з  вво́жу — behozatal, bevitel, import 

ввімкну́ти, -ну, -ет — bekapcsol 

вві́чливий, -а — jól nevelt, illedelmes; tisztességtudó; 

udvarias 

вгамува́ти, -ую, -єт — megnyugtat; csillapít 

вго́лос — fennhangon, hangosan 

вго́рі, -у — fenn, fent, fel, felfelé 

вда́лий, -а, -е — sikeres, szerencsés 

вдалині,́ -у — távol; távolra 

вда́ча, -чі — természet, jellem 

вдвіч́і — kétszer 

вде́нь — nappal 

вди́х, -хну́ — belégzés 

вдо́вж — mentében, hosszában 

вдо́ма — otthon 

вдо́світа — korán, hajnalban 

вдо́сталь — elegendő mennyiségben, bőven 

вдру́ге — másodszorra 

вду́мливий, -а, -е — (el)gondolkozó, tűnődő 

вдя́чний, -а, -е — hálás 

вдя́чність, -і — hála, köszönet 

ведмід́ь, -я — medve 

веду́чий, -ого, -а — vezető, hajtó 

ве́ксель, -ля — (ker) váltó 

ве́летень, -ні — óriás 

Вели́кдень, -одня — húsvét 

великоду́шний, -а, -е — nagylelkű 

ве́лич, -чі — nagyság, magasztosság 

велі́ти, -єт, -ють — parancsol, parancsot ad, rendelkezik 

велосипе́д, -и — kerékpár, bicikli 

вельмишано́вний, -а, -і — igen tisztelt, mélyen tisztelt 

ве́на, -ни — véna 

вентиля́тор, -а — szellőztető, ventillátor 

ве́рба́, -би — fűzfa 

верблю́д, -ди — teve 

вередли́вий, -і — szeszélyes, csökönyös, önfejű 

ве́ресень, -сня — szeptember 



верескли́вий, -і — sivító, sivalkodó, vonító 

верете́но, -а — orsó 

вереща́ти, -щу, -щим — sikolt, üvölt 

ве́рсія, -ії — változat, verzió 

верста́т, -ти — munkapad 

ве́рства, -ви — réteg 

вертика́льний — függőleges 

вертіт́ися, -уся, -тися — forog, pereg 

вертли́вий, вертля́вий — izgő-mozgó, ugrifüles 

вертоліт́, -льота — helikopter 

верту́шка, -и — forgó állvány 

ве́рх, -ху — felsőrész 

ве́рхи — lóháton, lovagolva 

верхово́д, -да — főnök, vezér 

верхоріч́чя — folyó felső folyása 

верши́на, -ни — csúcs, hegycsúcs 

ве́ршки, -ів — tejszín 

ве́ршник, -ка — lovas 

весе́лий, -лі — vidám, víg 

весе́лка, -ки — szivárvány 

весіл́ля — esküvő, lakodalom 

весло́, -ла — evező 

весна́, -ни — tavasz 

веснянкува́тий — szeplős 

вестибю́ль, -лі — előcsarnok 

весь, вся, все, всі — egész, teljes, 2) összes, minden 

ветерина́р, -ра — állatorvos 

вече́ря, -рі — vacsora 

ве́чір, -чора — est, este 

вечоріт́и, -ріє — esteledik 

ве́штатися, -юся, -єтся — kószál, kóborol, tekereg, csavarog 

вже — már 

вжива́ти, -ваю, -єте — használ, alkalmaz 

взагалі ́ — általában, általánosan, egyáltalán 

вза́д — hátra (felé) 

взаєм́ини, -мин — kölcsönös, kapcsolatok 

взаєм́ність, -юсті — kölcsönösség, viszonosság, viszonzás 

взаємодопомо́га, -ш — kölcsönös, segítség 

взаємозв'язо́к, -зку — összeköttetés, kölcsönös kapcsolat 

взаємнорозумі́ння — kölcsönös megértés 

взи́мку — télen 

взіре́ць, -ця — minta, példakép, modell 

взуття́, -ття — cipő, lábbeli 

взя́ти, -му, -ет — elvesz, elvisz 

ви — Ön, maga 

виба́гливий — szeszélyes, válogatós 

вибага́тися, -юся, -єтся — bocsánatot kér, mentegetőzik, elnézést 



kér 

ви́бір, -у — kiválasztás; 2) választék 

ви́борець, -рця — választó, szavazó 

ви́бори, -ів — választások (pl. parlamenti) 

ви́бух, -ху — robbanás; kirobbanás, kitörés 

виверта́ти, -та́ю, -єш — kifordít, kicsavar, kificamít 

ви́вих, -ху — ficam, kificamodás 

ви́віз, -возу — kivitel, export 

ви́вірка, -ки — mókus 

ви́віска, -ки — cégtábla, cégér 

вивіт́рювати, -рюю, -єш — kiszellőztet 

вивіш́увати, -ую, -єш — kiakaszt 

виво́дити, - воджу, -

во́диш 

— kivezet, kivon, kihoz, kivisz 

виво́зити, -вожу, -возити — kivisz, kiszállít, kihoz 

ви́воріт, -роту — fonák, bal oldal, kifordított oldal 

вивча́ти, -аю, -єт — megtanul, kitanul, tanulmányoz 

ви́гаданий — kitalált, csinált 

ви́гадка, -ки — kitaláció 

ви́гин, -ну — (ki) hajlás, hajlat 

ви́гін, -гону — közös legelő 

ви́гляд, -ду — külső, kép, kinézés, alak 

ви́гнутий — domború, konvex 

ви́года, -ди — haszon, előny, nyereség 

ви́голений — leborotvált, lecsupaszított, 

ви́городити, -джу, -дит — elkerít, (átv) kiment 

виграва́ти, -граю, -граєт — nyer, megnyer 

ви́граш, -шу — nyereség, nyeremény, haszon 

вигриза́ти, -заю, -заєш — kirág, lerág 

ви́лук, -ку — (fel) kiáltás; 2) (nyelv) indulatszó 

ви́д, -ду — látvány; tájkép; táj, kilátás, látszat, 2) 

(nyelv) igealak; 3) (áll) (bot) fajta 

видавни́цтво, -ва — kiadó (vállalat) 

видання́, -ння — kiadás (könyvé) kiadvány 

видатни́й — kiváló, jeles 

ви́дача, -чі — kiadás, kiszolgáltatás 

видворя́ти, -яю, -яєш — kilakoltat, 2) (gúny) kiteszi a szűrét 

виде́лка, -ки — villa 

видзьо́бувати, -ую, -єш — kiváj (csőrrel), kicsipked 

ви́димий — látható, nyilvánvaló, világos 

ви́димо-неви́димо — töménytelen, sok, rengeteg 

ви́дих, -ху — kilégzés 

виділя́ти, -яю, -єш — kioszt; 2) kiválaszt 

видін́ня, -ння — látomás 

ви́дно, видко — látható, felismerhető, látszik; 2) 

nyilvánvaló 

видобува́ти, -ваю, -ваєш — kitermel 



видо́вий — táj (kép); 2) (áll, növ) fajtabeli fajta, 

tájú 

видо́вище, -ща — látvány, látványosság, látnivaló 

видозмін́а, -ни — módosulat; 2) (áll, növ) fajváltozat 

ви́дра, -ри — vidra 

видресиро́вувати, -ую, -

єш 

— idomit, betanít 

ви́друкувати, -ую, -єт — kinyomat, kinyomtat 

ви́дужання, -ння — gyógyulás, felépülés 

ви́думка, -ки — ötlet; 2) képzelőerő, fantázia; 3) 

kitalálás, koholmány 

виду́рювати, -рюю, -

рюєш 

— kicsal 

видю́щий — látó 

визволя́ти, -ляю, -ляєш — felszabadít, megszabadít, megment 

визира́ти, -раю, -раєш — kinéz 

визнава́ти, -наю, -наєш — elismer, beismer 

визнача́ти, -чаю, -чаєш — meghatároz, megállapít, kijelöl 

ви́зрілий — érett 

визу́брювати, -рюю, -

рюєш 

— bemagol, kívülről megtanul 

виїжджати, -жаю, -жаєш — kimegy, útnak indul, kiutazik 

ви́їзд, -ду — kiutazás 

ви́їмка, -ки — kimélyítés, kivájás 

вийма́ти, -маю, -маєш — kivesz, elővesz, előhúz, kihúz 

ви́йти, -йду, -йдеш — kijön, kimegy 

викида́ти, -даю, -даєш — kidob, kivet 

ви́клад, -ду — beszámoló, összefoglaló, jelentés; 2) 

előadás, kifejtés 

виклада́ч, -ча — előadó, oktató 

ви́клик, -ку — felhívás, kihívás, hívás, meghívás 

виключа́ти, -чаю, -чаєш — kizár, kikapcsol 

вико́вувати, -ую, -уєш — kovácsol, (atv) kialakít 

викона́вець, -вця — végrehajtó, teljesítő 

вико́нувати — teljesít, véghezvisz 

вико́пувати, -пую, -пуєш — kiás 

використо́вувати, -

стовую, -ствуєш 

— kihasznál, felhasznál, használ 

викрада́ти, -дає, -даєш — kilop 

викре́слювати, -люю, -

люєш 

— kihúz, áthúz, kitöröl 

викрива́ч, -ча — vádló 

ви́крик, -ку — kiáltás 

викриття́, -ття — feltárás, felfedés, leleplezés 

ви́кройка, -ки — szabásminta 

винува́тий — bűnös, bűntudatos 

винятко́вий — kivételes, rendkívüli, különleges 



вио́рювати, -юю, -юєш — felszánt, kiszánt 

ви́падок, -дку — eset, alkalom 

ви́пас, -су — legeltetés 

ви́плата, -ти — (ki)fizetés; megfizetés, visszafizetés 

виповза́ти, -заю, -заєш — kimászik 

ви́потіти, -ію, -ієш — kiizzad, leizzad 

випромін́ювати, -нюю, -

нюєш 

— sugároz 

ви́пуклий — domború, kidomborodó 

ви́пуск, -ку — kibocsátás 

випускни́к, -ка — (isk) végzős, végzett növendék 

ви́раз, -зу — kifejezés (arcé is) 

вира́зний — kifejező 

ви́різ, -зу — kivágás, hasíték 

виріша́льний — döntő 

ви́робіток, -тку — termelés 

ви́рок, -ку — ítélet 

вироста́ти, -таю, -єш — kinő, megnő 

вируша́ти, -шаю, -шаєш — kimozdul, elindul, útnak indul 

ви́садок, -дка — vetőgumó 

ви́силка, -ки — kiküldetés, száműzetés 

ви́лікувати, -вую, -вуєш — kigyógyít, kikezel 

ви́літ, -льоту — kirepülés, felrepülés 

вима́гатель, -ля — zsaroló 

вимага́ти, -гаю, -гаєш — megkövetel, kikövetel 

ви́мерзлий — kifagyott, elfagyott 

ви́мерлий — kihalt 

вимика́ч, -ча — kapcsoló 

ви́мисел, -слу — kigondolás, kitalálás, fantázia 

ви́мір, -ру — kiterjedés, dimenzió 

виміта́ти, -таю, -таєш — kiseper 

ви́мога, -ги — követelés, igény 

ви́мпел, -ла — szalaglobogó 

вина́, -ни — hiba, vétek, vétkesség 

винагоро́да, -ди — viszonzás, ellenszolgáltatás 

ви́нахід, -ходу — találmány, elgondolás 

винахід́ник, -ка — feltaláló 

ви́нен, -на, -не — hibás, vétkes, adós 

ви́несення, -ння — kivivés, kihordás 

вини́ти, -ню, -нит — vádol 

вини́щувач, -ча — romboló (hajó); 2) (rep) 

vadászrepülőgép 

вино́, -на — bor 

виногра́д, -ду — szőlő (fürt és növény) 

винограда́рство, -ва — szőlőművelés, szőlészet 

виноро́б, -ба — borász 

ви́ходець, -хідця — származó, származású 



ви́хор, -у, -хру — vihar, örvény 

вишива́льниця, -ці — hímzőnő 

вишива́ння, -ння — hímzés 

вишина́, -ни — magasság 

ви́шка, -ки — torony 

вишліфо́вувати, -вую, -

вуєш 

— kicsiszol, kiköszörül 

ви́шня, -ні — meggy 

ви́штовхнути,  — kilökdös, kituszkol, kitaszigál, kitaszít 

ви́ще — feljebb, fentebb, felett 

ви́яв, -ву — kinyilvánítás, felfedés, feltárás 

вівся́нка, -ки — zabliszt, zabkása, zabdara; 2) sármány 

(madár) 

вівта́р, -ря — oltár 

вівто́рок, -ка — kedd 

вівця́, -ці — juh, birka 

вівча́р, -ря — juhász, pásztor 

відбір́, -бору — kiválasztás 

відва́га, -ги — merészség, bátorság 

відва́р, -ру — főzet 

відга́дка, -ки — megfejtés, kitalálás 

висіт́и, ви́шу, ви́сиш — függ, lóg 

ви́слів, -лову — kifejezés, kijelentés 

ви́слуга, -ги — szolgálat ( idő) 

ви́сновок, -вку — következtetés 

висо́кий — magas, nagy 

висота́, -ти — magasság 

виста́ва, -ви — (színi) előadás 

ви́ставка, -ки — kiállítás 

ви́ступ, -пу — fellépés, felszólalás 

вису́лька, -ки — függő 

ви́твір, -вору — műalkotás, teremtés 

витира́ти, -раю, -раєш — kitöröl 

ви́тік, -току — folyás, kifolyás, kiömlés, kiszivárgás 

витра́та, -ти — költség, kiadás 

ви́тримка, -ки — kitartás, állhatatosság 

ви́тяг, -гу — kivonat 

ви́тязь, -зя — vitéz, lovag 

ви́хватка, -ки — fogás, trükk, támadás 

ви́хід, -ходу — kiindulás, elindulás 

вихова́нець, -нця — növendék 

ви́хований — jólnevelt, udvarias 

вихова́ння, -ння — nevelés 

вихова́тель, -ля — nevelő 

ві́дгук, -ку — visszhang; 2) (átv) bírálat, felelet 

відда́вна — régóta 

ві́дданий — odaadott; átadott, visszaadott; 2) (átv) 



odaadó, hűséges 

ві́дданість, -ності — odaadás, hála, ragaszkodás 

відда́ча, -чі — viszonzás, odaadás 

ві́дділ, -лу — osztály 

віде́рко, -ка — kis veder 

від'єм́ний — negatív 

віджи́лий — elavult, idejét múlta 

відзна́ка, -ки — megjelölés; 2) kitüntetés 

від'їз́д, -ду — indulás, elutazás 

відка́з, -зу — visszautasítás; 2) működés felmondása 

відкіля́, відкіл́ь — honnan, merről  

відко́ли — mióta 

відкрива́ти, -ваю, -ваєш — kinyit, megnyit, felnyit, feltár 

відкри́тий — nyitott, nyílt, szabad 

відкриття́, -ття — megnyitás, felfedezés, leleplezés 

ві́дкуп, -пу — bérlet, kibérelés 

ві́длів, -ва — lefolyás, lefolyó 

відли́га, -ги — olvadás 

відмін́ник, -ка — kitűnő tanuló 

відмін́ок-нку — (nyelv) eset 

відни́ні — ezentúl 

відніма́ння, -ння — kivonás 

відно́сини, -син — kapcsolat 

відо́мий — ismert, ismeretes, híres 

ві́домість, -мості — tájékoztatás, híradás, ismertetés 

ві́домство, -ва — hivatal 

від́повідь, -ді — felelet, válasz 

відночи́нок, -нку — pihenés, üdülés 

відпра́вка, -ки — elindítás, elküldés 

ві́дпуск — kiadás, kiszolgáltatás; 2) szabadság 

відра́зу — egyszeriben, egyenesen 

відсіля́, від́си — innen 

відтепе́р — ezentúl 

відтін́ок, -нку — árnyalat 

відто́ді — azóta 

відусіл́ь — mindenünnen, mindenhonnan 

ві́дчай, -аю — kétségbeesés 

відчуття́,  — érzés, érzékelés 

ві́дьма, -ми — boszorkány 

візеру́нок, -нка — minta, ábra, rajz, rajzolat 

візи́т, -ту — látogatás 

візни́к, -ка — kocsis, fuvaros 

війна́, -ни — háború 

вікно́-на — ablak 

ві́л, вола́ — ökör 

ві́льний — szabad, kötetlen 

ві́льха, -хи — égerfa 



він,  — ő 

віне́ць,- нця — koszorú 

ві́ра, -ри — hit, bizalom 

ві́рний — hű, hűséges 

ві́рш, -ша — vers 

вірьо́вка, -ки — kötél 

ві́сть, -ті — hír, tudósítás, információ 

ві́тер, -тру — szél 

вітри́ло, -ла — vitorla 

вітчи́м-ма — mostohaapa 

віч-на-віч — szemközt, szemtől, szembe 

ві́чний — örök, örökös, örökké, tartó 

ві́шалка, -ки — fogas 

ві́щий — jós, jövendölő 

в’їз́д, -ду — behajtás, belépés 

вкла́д, -ду — hozzájárulás, betét 

вла́да, -ди — hatalom 

вла́сник, -ка — tulajdonos 

влі́во — balra 

вна́йми — bérbe 

вна́слідок — (bírt esettel) következtében, folytán 

вне́сок, -ску — befizetés, díj, hozzájárulás 

вни́з — le, lefelé 

вночі ́ — (hat) éjjel, éjszaka 

вну́к, -ка — (fiú) unoka 

во́вк, -ка — farkas 

во́вна, -ни — gyapjú 

вогки́й — nedves, nyirkos 

вого́нь, -гню — tűz 

вода́, -ди — víz 

водово́з, -за — vízhordó 

водо́йма, -ми, 

водо́ймище, -ща 

— víztároló, tó 

водопа́д, -ду — vízesés 

во́дорість, -рості — moszat, alga, hínár 

вожа́к, -ка — vezető 

во́їн, -на — harcos, katona 

вокза́л, -лу — pályaudvar 

во́лос, -са — haj 

волоцю́га, -ги — csavargó 

вольови́й — akarati, erélyes, tetterős, határozott 

воро́на, -ни — varjú 

воро́та, -ріт — kapu 

восени́ — ősszel 

воста́ннє — utoljára 

во́тчина, -ни — családi nagybirtok 

впере́д — előre 



впе́ртість, -тості — makacsság, konokság, önfejűség 

впливо́вий — befolyásos 

впо́перек — keresztben, hosszan, széltében 

впра́ва, -ви — gyakorlat 

впра́во — jobbra 

впра́х — teljesen 

впрова́джувати, -жую, -

жуєш 

— bevezet 

вра́нці — reggel 

вре́шті — végül is, végre, végtére 

вро́да-ди — szépség, szép külső 

врожа́й, -аю — termés 

все́світ, -ту — világ, mindenség, világegyetem 

все́-таки — mégis, mindazonáltal 

встава́ти, -ну, -єш — feláll, felkel, felemelkedik 

всту́п, -пу — bevezetés; 2) belépés; 3) előjáték 

всю́ди — mindenhol, mindenütt 

втім́ — pedig, viszont 

втіх́а, -хи — öröm, 2) szórakozás 

вто́ма, -ми — fáradtság 

втра́та, -ти — vesztés, veszteség 

вуа́ль, -лі — fátyol 

вугі́лля,  — szén 

ву́дити, -джу, -диш — horgászik 

ву́ж, -жа — vízisikló 

вузе́нький — keskeny 

ву́лик, -ка — kaptár 

ву́лиця, -ці — utca 

вулка́н, -на — tűzhányó, vulkán 

ву́си, ву́са — bajusz 

ву́хо, -ха — fül 

вчи́нок, -нку — tett, cselekedet 

вчо́ра — tegnap 

в’ю́н, -на —    esik (hal) 2) (átv) fürge ember 

в'яза́ти, в'я́жу, в'я́жеш —  köt, megköt, összeköt 

 в'язни́ця, -ці —   tömlöc, fogda, börtön 

в'я́лий —  lanyha, fonnyadt; 2) hervadt 

в'я́нути, -ну, -неш —  hervad, fonnyad, elszárad 

 

 
 

Гг 
 

 

га́вань, -ні — kikötő, rév 

гада́лка-ки — jósnő 

га́дка, -ки — gondolat, eszme 



гадю́ка, -ки — vipera 

газе́та, -ти — újság, hírlap 

газо́н, -ну — gyep, pázsit 

га́й, -ю — liget, berek 

га́лузка, -ки — ág, hajtás 

га́лузь, -зі — ágazat, szakterület 

галу́шка-ки — nokedli 

галя́вина-ни — (erdei) tisztás, irtás 

гамане́ць-нця — pénzes zacskó 

ганьба́, -би — szégyen 

гара́зд — rendben, jól 

гара́нтія, -її — szavatosság, biztosíték, garancia 

га́рний — szép, csinos 

гарніту́р-ра — készlet, garnitúra 

гаря́чий — forró 

гаря́чка, -ки — láz 

геогра́фія, -її — földrajz 

ге́рб, -ба — címer 

геро́й, -роя — hős 

гидки́й — undorító, utálatos 

ги́нути, -ну, -неш — elpusztul, elvész 

гіаци́нт, -та — jácint 

гігієн́а, -ни — egészségügy 

гід́ний — érdemes, méltó 

гір́ка, -ки — domb, dombocska 

гірки́й — keserű, keserves 

гіс́ть, -я — vendég 

гла́дко — simán 

гле́чик, -ка — köcsög 

глибина́, -ни — mélység 

гли́на, -ни — agyag 

глузува́ти, -ую, -єш — kinevet, nevetségessé tesz 

глуха́р, -ря — süketfajd 

глухи́й — süket 

гляда́ч, -ча — néző 

гля́нути, -ну, -неш — ránéz 

гнів́, -ву — düh, harag 

гніздо́, -да — fészek 

годи́на, -ни — óra (idő) 

годи́нник, -ка — óra (időmező) 

го́ді! — elég 

годува́ти, -ую, -уєш — táplál, etet 

го́йдалка, -ки — hinta 

го́лий — csupasz, meztelen 

голи́ти, -лю, -и — borotvál 

го́лка, -ки — tű 

голова́, -ви — fej 



го́лод, -ду — éhség, éhínség 

го́лос, -су — hang 

голосува́ння, -иня — szavazás 

го́луб, -ба — galamb 

голуби́й — világoskék 

гора́, -ри — hegy, hegység 

го́рб, -ба — domb 

го́рдий — büszke 

го́рдість, -дості — büszkeség 

го́ре, -ря — bánat, szomorúság 

горизо́нт, -ту — látóhatár, horizont 

гори́стий — hegyes (vidék) 

горіт́и, -рю, -рит — ég, lángol, tüzel 

горіх́, -ха — dió 

го́рлиця, -ці — vadgalamb 

го́рло, -ла — torok 

горну́ти, -у, -ет — 1) lapátol, halomba gyűjt; 2) átölel 

горобе́ць, -ця — veréb 

горобина́, -ни — berkenye 

горо́д, -ду — konyhakert 

городина́, -ни — zöldség 

   

горо́х, -ху — borsó 

госпо́дар, -ря — 1) gazda, úr; 2) tulajdonos 

гости́нець, -ця — ajándék 

го́сті, -тей — vendégség 

го́стрий — éles, hegyes 

готе́ль, -лю — szálló, szálloda 

готува́льня, -ні — körzőkészlet 

гото́вий — kész 

гра́, -и — játék 

гра́б, -ба — gyertyánfa 

гра́блі, -лів — gereblye 

гра́д, -ду — jégeső 

гра́дус, -са — fok 

гра́к, -ка — vetési varjú 

грама́тика, -ки — nyelvtan 

гра́мота, -ти — 1) oklevél; 2) írástudás 

грани́ця, -ці — határ 

гра́ф, -фа — gróf 

гре́бля, -лі — gát, védőgát 

гре́чка, -ки — hajdina 

гри́б, -ба — gomba 

гри́ва, -ви — sörény 

грім́, -му — 1) mennydörgés, égzengés; 2) dörej 

гріх́, -ха — bűn 

гроза́, -зи — vihar, zivatar 



грома́да, -ди — közösség 

громадяни́н, -на — (állam) polgár 

гро́но, -на — fürt 

гру́день, -дня — december 

гру́дка, -ки — darab, rög, csomó 

гру́па, -пи — csoport 

гру́ша, -ші — körte 

гря́дка, -ки — ágyás, virágágy 

гуді́ти, -ду, -деш — zug, zümmög 

гудо́к, -дка — duda, kürt 

гурто́к, -тка — (tanulmányi) kör 

гу́сениця, -ці — hernyótalp, lánctalp 

гу́ска, -ки — lúd, liba 

густи́й — sűrű 

гуща́вина, -ни — erdő sűrűje 

 

 

 

Г'г' 
 

 

г'а́ва, -ви — varjú 

г'азда́, -ди — gazda 

г'а́нок-нку — (g-) (lépcső) feljáró 

г'ва́лт, -ту — (g-) lárma, zaj 

г'е́дзь, -дзя — (g-) bögöly 

г'елгота́ти, -очу,  — gágog 

г'ра́ти, -т — rács 

г'ру́нт, -ту — talaj; föld 

г'у́дзик, -ка — gomb 

г'у́ля, -лі — csomó; göb; bog 

г'у́мка, -ки — törlőgumi, radír 
 

 

Дд 

 
 

дава́льний (відмінок) — részeshatározós eset, dativus 

дава́ти, -ю, -єш — ad, odaad; megad 

давне́нько — jó régen, elég régen 

дале́кий — távoli, messzi 

дале́ко — messze, távol 

дани́на, -ни — adó; illeték 

дару́нок, -нка — ajándék 

дарма́ — hiába, semmiért 

да́х, -аху — (ház) tető 



две́рі, -рей — ajtó, kapu 

двір́ — udvar 

двою́рід́ний брат — unokatestvér 

де? — hol? 

дебю́т, -ту — első fellépés, debütálás 

деда́лі — tovább; messzebb 

дежу́рний — ügyeletes 

дезинфе́кція, -її — fertőtlenítés 

де́кілька — valamennyi, néhány, egy pár (nap) 

де́коли — néha, hébe-hóba 

декора́ція, -ії — díszítés, dekoráció 

де́котрий — valamelyik, egy bizonyos 

деліка́тний — tapintatos 

демонстра́ція, -ії — tüntetés; felvonulás 

де-не́будь — valahol 

де́нний — napi; nappali 

депута́т, -та — küldött; képviselő 

де́рево, -ва — fa 

держа́ва, -ви — állam 

держа́к, -ка — tartó, nyél, fogó 

держа́ти, --ит — tart; fog 

де́рти, -ру, - еш — szakit, tép 

де́сь — valahol 

дета́ль, -лі — 1) részlet; 2) (műsz) alkatrész 

джерело́, -ра — forrás 

джміл́ь, -ля — poszméh 

дзвін́, -а — harang; csengő 

дзе́ркало, -ла — tükör 

дзи́г'а, - г'и — búgócsiga, hajtócsiga 

дзьо́б, -ба — csőr 

диви́тися, -ю́ся — néz, szemlél, tekint, nézeget 

ди́вний — csodálatos, furcsa, különös 

ди́кий — vad 

ди́м, -му — füst 

ди́ня, -ні — dinnye; sárgadinnye 

дипло́м, -ма — diploma, oklevél 

ди́ректор, -ра — igazgató 

дириге́нт, -та — karmester 

диску́сія, -ії — vita 

диста́нція, -ії — távolság, térköz 

дити́на, -ни — gyermek, kisgyermek, kisded 

ди́хати, -аю,-єш — lélegzik 

діале́кт, -ту — tájszólás, nyelvjárás, dialektus 

діало́г, -га — párbeszéd 

діа́метр, -ра — átmérő 

дів́чина, -ни — leány 

дід́, -да — nagyapa, apó 



дієвідмін́а, -ни — igeragozás, konjugáció 

дієприкме́тник, -ка — melléknévi igenév, participium 

дієприслів́ник, -ка — határozói igenév 

дієсло́во, -ва — ige 

діжда́тися, -ждуся, -

ешся 

— kivár 

діж́ка, -ка — dézsa 

діл́ення, -ння — osztás, osztódás 

ділово́д, -да — titkár, ügyvezető 

ді́м, до́му — ház 

дія́льність, -ності — tevékenység 

дно́, -дна — fenék 

до  -ig 

добір́, -бору — kiválasztás, kiválasztódás 

добриве́чір! — jó estét! 

добриде́нь! — jó napot! 

до́брий — jó 

добро́бут, -ту — jólét, jómód 

доброду́шний — jólelkű, jóságos 

добу́ток, -тка — (mat) eredmény 

до́вгий — hosszú; hosszadalmas 

до́відка, -ки — 1) jelentés, információ, tájékoztatás;  

2) igazolás 

довір́'я, -я — bizalom, hitel 

дово́лі — eléggé, elegendően 

дога́на, -ни — szemrehányás, megszidás, megrovás, 

letolás 

до́гляд, -ду — felügyelet, ellenőrzés, gondoskodás 

до́говір, -ру — megállapodás, megegyezés, szerződés 

додава́ти, -даю, -даєш — 1) hozzáad, növel, fokoz; 2) csatol 

дода́ча, -чі — összeadás 

додо́лу — le, lefelé 

додо́му — haza, hazafelé 

до́звіл, -волу — engedély 

дозвіл́ля, -лля — szabadidő, ráérő idő 

до́каз, -зу — 1) érv; 2) bizonyíték; 3) tanulság 

докуме́нт, -та — okirat, okmány, dokumentum 

доку́пи — együvé, egy helyre, össze 

доли́на, -ни — völgy 

доло́ня, -ні — tenyér 

до́лото, -та — véső 

до́ля, -лі — 1) sors, osztályrész; 2) rész 

до́ма — otthon 

домів́ка, -ки — lakás, lakhely, otthon 

домо́вленість, -ності — megegyezés, egyezmény 

домогоспода́рка, - — háziasszony 

дони́ні — mostanáig 



до́нька, -ки — leánya (vkinek) 

до́пис, -су — levelezés 

до́пізна — késő éjszakáig 

доповіда́ти, -даю, -даєш — jelent 

доповіда́ч, -ча — előadó 

до́повідь, -ді — előadás, beszámoló 

допомага́ти, -гаю, -гаєш — segít, segítségére van, támogat 

доріж́ка, -ки — ösvény 

доро́га, -ги — út 

до́рого — drága, drágán 

доро́слий — felnőtt 

до́свід, -ду — tapasztalat 

до́сить — eléggé, elég, elegendő mértékben 

до́сі — (el)eddig, mostanáig 

до́слід, -ду — kísérlet, próba 

дослід́ник, -ка — kutató 

дости́глий — érett 

до́ступ, -пу — hozzáférés, megközelítés, hozzájutás 

дося́гнення, -ння — teljesítmény, siker, eredmény 

доте́пний — szellemes, ötletes, ügyes 

до́шка, -ки — 1) tábla; 2) deszka 

до́щ, -у — eső 

доще́нту — darabokra, apróra 

доя́рка, -ки — fejőnő 

драби́на, -ни — létra 

дра́ти, -у, -еш — szakít, tép 

дратли́вий — ingerlékeny 

дрібни́ця, -ці — apróság, csekélység 

дріз́д, дрозда́ — rigó 

дрі́т, дро́ту — huzal, drót 

дро́ва, дров — tűzifa 

дру́г, -га — barát 

дружи́на, -ни — 1) feleség, élettárs; 2) katonai csapat, 

osztag 

друка́рня, -ні — nyomda 

ду́б, -ба — tölgyfa 

дубліка́т, -та — másodpéldány, másolat 

дуга́, -ги — körív 

ду́ма, -ми — gondolat 

ду́ш, -шу — zuhany 

душа́, -ші — lélek, lelkület 

дя́тел, -тла — harkály 
 

 

 

 



 

 

Ее 

 
 

е! — ej! ejnye! ó! 

евакуа́ція, -ії — kitelepítés, kiürítés 

ей! — hej! hé! 

еква́тор, -ра — egyenlítő 

екза́мен, -ну — vizsga 

еконо́міка, -ки — gazdasági helyzet 

економіс́т, -та — közgazdász 

еконо́мний — takarékos 

екра́н, -на — képernyő, vetítővászon 

екску́рсія, -ії — kirándulás 

експериме́нт-ту — kísérlet 

експе́рт, -та — szakértő 

експона́т, -та — kiállított tárgy 

елева́тор, -ра — elevátor 

еле́ктрика, -ки — villamosság, elektromosság 

елемента́рний — elemi 

ема́ль, -лі — zománc 

емігра́нт, -та — kivándorló, emigráns 

ене́ргія, -ії — energia 

ентузіа́зм, -му — lelkesedés 

епіѓраф, -фа — felirat, mottó 

епіде́мія-ії — járvány 

епо́ха, -хи — korszak 

е́ра, -ри — kor, idő, időszámítás 

еруди́ція, -ії — műveltség, tanultság 

ескадро́н, -на — lovasszázad 

ескала́тор, -ра — mozgólépcső 

ескіз́, -за — vázlat 

естафе́та, -ти — (sport) váltófutás 

етю́д, -да — tanulmány, etűd 

ефе́кт, -ту — hatás, kihatás 

ефір́, -ру — éter 

 

 
 

 

 

 

 



Єє 
 

 

є — van 

єванге́ліє, -ія — evangélium 

євре́й, -рея — zsidó, héber 

є́гер, -ря — vadász 

є́дність, -ності — egység 

єно́т, -та — mosómedve 

єпа́рхія-ії — püspökség 

єпіс́коп, -па — püspök 

єре́тик, -ка — 1) eretnek; hitetlen; 2) (átv) 

bizalmatlan ember 

єхи́дний — csipős, maró, rosszmájú 
 

 

 

Жж 
 

 

жа́ба, -би — béka 

жа́га, -ги — szomjúság, szomj 

жа́дібний — vágyakozó, áhítozó 

жа́йворонок, -нка — pacsirta 

жа́лісний — szomorú, szánalmas, bánatos 

жа́лість, -лості — részvét, sajnálkozás 

жа́лоба, -би — panasz 

жанда́рм, -ма — csendőr 

жа́нр, -ру — műfaj, zsánerkép 

жара́-ри — hőség, forró időjárás 

жаро́вня, -ні — serpenyő 

жа́рт, -ту — tréfa, vicc 

жа́смин-ну — jázmin 

жа́ти, жну, жнеш — 1) (le)arat; 2) (szét)nyom, megnyom, 

kinyom 

жа́х, -ху — borzalom, rémület 

жва́вий — élénk, fürge 

жебра́к, -ка — koldus, kéregető 

же́мчуг, -гу — gyöngy 

жени́х, -ха — vőlegény 

живи́й — 1) élő; 2) (átv) élénk 

живіт́, -вота — has 

живо́пис, -су — festészet, festőművészet 

жира́ф, -ра — zsiráf 

жи́ти-ву, -веш — él; lakik 

житло́, -ла — lakás 

жи́то, -та — rozs 



життя́, -ття — élet 

жін́ка, -ки — 1) asszony, nő; 2) feleség 

жму́т, -та — 1) ív (papír); 2) csomó 

жне́ць, -ця — arató 

жо́втень, -тня — október 

жо́вч, -чі — epe 

жо́лудь, -дя — makk 

жоржи́на, -ни — (növ) dália 

жу́к, -ка — 1) bogár; 2) cserebogár 

журба́, -би — szomorúság, bánat, levertség 

жури́тися, -юся, -тся — bánkódik, búsul, szomorkodik 

журналіс́т, -та — újságíró 
 

 

 

Зз 
 

 

 

з — -ból, -ből 

з — (elöljáró; bizonyos mássalhangzó-

kapcsolatok előtt) 

заба́ва, -ви — szórakozás, időtöltés 

забія́ка, -ки — veszekedős, perlekedős 

заблуди́тися, -джуся,  — eltéved, irányt téveszt 

заборо́на, -ни — tilalom 

зава́да, -ди — akadály, akadék 

завда́ння, -ння — feladat, teendő 

завдяки́ — vminek eredményeképpen, hála 

vminek 

за́вжди — mindig 

за́видки, -ків — irigység, féltékenység 

завід́уючий, -чого — vezető, főnök 

завіз́, -возу — 1) beszállítás 

завірю́ха, -хи — hóvirág 

завіт́, -ту — 1) hagyaték; szellemi örökség 

завіта́ти, -таю, -таєш — meglátogat vkit 

завмира́ти-аю-раєш — elhal 

заво́д, -у — gyár, üzem 

завойо́вник, -ка — hódító 

за́втра — holnap 

зав’я́зка, -ки — 1) kötelék, szalag; 2) (irod) 

bonyodalom 

за́гадка, -ки — 1) rejtvény, találós kérdés; 2) rejtély 

загало́м — általában, mindent összevéve, 

általánosan, egészében véve 

загальмува́ти, -му́єш, - — (le)fékez 



мую 

заганя́ти, -няю, -няєш — behajt 

зага́рбник, -ка — bitorló, hódító 

загаси́ти, -шу, -сити — kiolt, elolt 

заги́бель, -лі — pusztulás 

за́говір, -вору — ráolvasás 

заголо́вок, -вка — cím 

загоро́жа, -жі — kerítés 

загра́ти, -раю, -раєш — játszani kezd 

загриміт́и, -млю,  — megdördül (az ég) 

загро́за, -зи — fenyegetés, veszély 

задави́ти, -лю, -виш — szétnyom, elgázol 

задаре́мно — (szinte) ingyen, potom pénzért 

зада́ток, -тку — előleg, foglaló 

зада́ча, -чі — feladat 

за́дник, -ка — sarokrész 

за́дній — hátsó, hátulsó, far 

задовіл́ьний — kielégítő 

задрижа́ти, -жу, -жиш — megrázkódik, megreszket, megrezeg 

задріма́ти, -маю, -маєш — elalszik, elszenderedik, elszunnyad 

за́дум, -му — terv elgondolkodás, szándék, cél, 

felfogás 

задуше́вний — szívélyes, őszinte 

за́єць, -ця — nyúl 

зажада́ти, -даю, -даєш — (meg)követel, (meg)kíván 

зажу́рений — szomorú, bánatos 

за́здрісний — irigy, irigykedő 

заїз́д, -ду — forduló, menet, kanyar 

заіќа, -ки — dadogó, hebegő 

за́йвий — fölös, fölösleges 

займе́нник, -ка — (nyelv) névmás 

за́йнятість, -тості — elfoglaltság, alkalmaztatás, 

foglalkoztatottság 

за́клад, -ду — intézet, intézmény 

заклопо́таний — rendkívül elfoglalt 

зако́н, -ну — törvény 

закордо́н, -ну — külföld 

зако́ханий — szerelmes 

закри́тий — zárt, lezárt 

закрійни́к, -ка — szabász 

заку́пка, -ки — bevásárlás 

заку́ска, -ки — előétel, harapnivaló 

за́л, -лу — terem 

залата́ти, -таю, -таєш — megfoltoz, kifoltoz 

залиця́льник, -ка — imádó, csodáló, udvarló 

залі́зо, -за — vas 

залізни́ця — vasút 



за́лік,ку — kollokvium 

залюбки́ — készségesen, szívesen, örömest 

заметіл́ь, -лі — hóvihar 

замін́а, -ни — helyettesítés, pótlás, átváltoztatás, 

felcserélés 

за́мок, -мка — kastély, vár 

замо́к, -мка — zár, lakat 

занавіс́ка, -ки — (ablak) függöny 

за́ново — újra, elölről 

заня́ття, -ття — foglalkozás 

заодно́ — együtt, egyidejűleg 

зао́чний — magán-levelező (tanulás) 

запальни́й — gyújtó, tüzes, heves 

за́пах, -ху — szag, illat 

запита́ння, -ння — kérdés 

заповід́ник, -ка — védett terület 

запові́т, -ту — végakarat, végrendelet 

заподія́ти, -дію, -дієш — okoz, előidéz 

запропонува́ти, -ную, -

нуєш 

— javasol 

запро́шення, -ння — meghívás, meghívó 

за́раз — azonnal, mindjárt, rögtön 

заробіт́ок, -тку — kereset 

зарпла́та, -ти — munkabér, fizetés 

зарубіж́ний — külföldi, idegen 

засму́чений — szomorú, bánatos, bús 

засно́вник, -ка — alapító 

за́спаний — álmos 

за́суха, -хи — szárazság 

за́тишок, -шку — nyugodt sarok 

за́тінок, -нку — árnyék 

зато́ка, -ки — öböl 

затону́ти, -ну, -неш — elmerül, elsüllyed 

захво́рювання, -ння — betegség, megbetegedés 

захри́плий — rekedt 

зачарува́ти, -рую, -руєш — elvarázsol, megigéz 

за́чіска, -ки — frizura 

зая́ва, -ви — kérvény, bejelentés 

збенте́жений — aggódó, zavart 

збира́ти, -раю, -раєш — (össze) gyűjt, (össze) szed, leszed 

(tejszint) 

збіѓ, -гу — összefutás, egybeesés 

збір́ка, -ки — gyűjtemény 

збли́зька — közelről, nem messze 

збо́ку — oldalt, oldalról 

збо́ри, -рів — gyűjtés, találkozó, ülés, edzőtábor 

звання́, -ння — elnevezés, név 



зве́рнення, -ння — megszólítás (kat. rang), felhívás 

зве́рху — felülről 

зви́чай, -чаю — szokás, gyakorlat 

зві́дки — honnan 

зві́дси — innen 

зві́р, -ра — (vad) állat, vad 

зві́стка, -ки — hír, újság 

зві́т, -ту — elszámolás 

зву́к-у — hang, (nyelv) hangzó 

зв’язо́к, -зку — kötés, csomó, kapcsolódás, kapcsolat, 

összeköttetés 

зга́дка, -ки — (meg)említés, (vissza) emlékezés 

зго́да, -ди — egyetértés, összhang 

зго́ри — felülről, fentről 

зда́вна — régen, régóta 

здо́бич, -чі — nyereség, zsákmány 

здоро́в’я, -вя — egészség 

зеле́ний — zöld 

земля́, -лі — föld 

зерно́, -а — mag 

з’є́днання, -ння — egyesülés, egyesítés 

з-за — (elöljáró birtokos esettel) mögül, 

mellől, miatt 

зза́ду — hátul, mögötte 

зима́, -ми — tél 

зі́лля, -лля — füvek, fű 

з’ї́зд, -ду — összejövetel, kongresszus 

зла́года, -ди — egység, összhang, egyetértés, 

harmónia 

зле — rossz 

злегка́, -злеге́нька — könnyen, enyhén 

зли́ва, -ви — erős zápor, felhőszakadás 

зли́й — rossz, dühös, mérges 

злі́ва — balra, baloldalt, balról 

зло́дій, -ія — tolvaj, betörő 

зло́чин, -ну — bűntett 

змага́ння, -ння — verseny, versenyzés 

зма́лку — gyermekkora óta 

змій́, -я — sárkány 

змін́а, -ни — változás, változtatás, csere 

зміс́т, -ту — tartalom, lényeg 

змія́, -ії — kígyó 

змо́ва, -ви — összebeszélés, összeesküvés 

знаве́ць, -вця — szakértő, szakember, hozzáértő 

знадво́ру — kívülről, kintről 

знайо́мство-ва — ismeretség 

зна́к, -у — jel, jelzés, jegy 



зна́ння, -ння — ismeret, tudás 

зна́тний — nevezetes, kiváló, megkülönböztetett 

знахід́ний-відмінок — tárgyeset, accusativus 

зна́чення, -иня — jelentés, jelentőség 

значо́к, -чка — jelvény 

зневір́а, -ри — csalódás 

знена́цька — hirtelenül, váratlanul 

зни́ження, -ння — csökkenés, csökkentés 

зни́зу — alulról, lentről 

знім́ок, -мка — (fénykép) felvétel 

зно́в, -у — újra, újból, megint 

зо́вні — kívül, kint 

зовсім́ — egészen, teljesen 

зозу́ля, -лі — kakukk 

зо́лото — arany 

зо́нтик, -ка — ernyő 

зооло́гія-її — állattan 

зоря́, -рі — csillag 

зо́шит, -та — füzet 

з-під́ — alól 

зрадіт́и, -дію, -дієш — megörül, örvendezik 

зра́зу — hirtelen, egyszeriben 

зра́нку, зрання́ — korán, jókor 

зрід́ка — ritkán, néha-néha 

зро́шення, -ння — (meg)öntözés 

зсере́дини — belülről, közepéből 

зу́б, -ба — fog 

зупиня́ти, -єт, -яю — megállít, leállít, megszakít 

зу́стріч, -чі — találkozó, találkozás 

зя́блик, -ка — pinty 

з’явля́тися, -ляюся, -

ляєшся 

— jelentkezik, megjelenik, 

megmutatkozik, megnyilvánul 

з’ясо́вувати, -ую, -уєш — megvilágít, megmagyaráz 
 

 

 

Іі 

 
 

і — és, is 

ів́олга, -ги — sárgarigó 

іѓрашка, -ки — játék, játékszer 

ідеа́льний — eszményi, ideális 

із — (elöljáró, birtokos esettel) -tól, -től; -

ból, -ből 

ізумру́д, -да — smaragd 

іка́ти, -каю, -єш — csuklik 



імени́ни, -ника —  névnap 

іменник, -ка — (nyelv) főnév 

імла́, -ли — köd 

імпера́тор, -ра — császár 

імпонува́ти, -ную — lenyűgöz, imponál 

ім’я́, -ені — név 

іна́кше — másként, különben 

індивідуа́льний — egyéni, egyedi 

інди́к, -ка — pulyka (kakas) 

індустрія́, -її — ipar 

інжене́р, -ра — mérnök 

ін́ій, -ею — dér 

ініціати́ва, -ви — kezdeményezés 

ін́коли — néha, egyszer, egyszer, elvétve 

інозе́мний — idegen, külföldi 

інспе́ктор, -ра — felügyelő 

інстру́кція, -її — útmutatás, utasítás 

інструме́нт, -та — 1) eszköz; műszer; 2) szerszám; 3) 

hangszer 

інтерв’ю́ — interjú 

інфе́кція, -її — fertőzés 

інформа́ція, -ії — információ, tájékoztatás, adatközlés 

ін́ший — más, egyéb 

іс́пит, -ту — vizsga 

іс́тина, -ни — igazság 

істо́рія, -ії — történelem 

істо́та, -ти — lény, teremtmény 
 

 

 

 

Її 
 

 

їда́, -ди — étel, étkezés, evés 

їда́льна, -ні — étterem, ebédlő, étkezde 

їдки́й — maró, csípős 

їж́а, -жі — étel 

їжа́к, -ка — sündisznó 

їзда́, -ди — 1) hajtás (kocsival) 2) lovaglás 

їзде́ць, -дця — lovas 

її — neki 

їм — nekik 

їм — eszem 

їс́ти — eszik 

їсти́вний — ehető 

їх́ати, -ду, -деш — 1) utazik, megy, 2) hajt 



їх́ній — övék 
 

 

Йй 
 

 

й — és 

йо́д, -ду — (vegy) jód 

йому́ — neki 

йо́ржик, -ка — csőkefe 
 

 

 

 

 

 

Кк 
 

 

 

кабачо́к, -чка — tök 

кабіне́т — szoba, terem 

каза́рма — kaszárnya 

каблу́к — sarok 

ка́ва — kávé 

каза́ти, -жу, -еш — (meg) mond 

ка́зка, -ки — mese 

казна́, -ни — kincstár, állampénztár 

каламу́тити, -учу, -утиш — (meg) zavar, felzavar 

календа́р, -ря — naptár 

кали́на, -ни — berkenye 

калю́жа, -жі — tócsa, pocsolya 

камін́, -на — tűzhely 

ка́мінь, -еня — kő 

кана́л, -лу — csatorna 

каніќули, -ул — iskolai szünidő 

капелю́х, -ха — kalap 

ка́пля, -лі — csepp 

ка́ра, -ри — büntetés 

каре́та, -ти — kocsi 

ка́рлик, -ка — törpe 

карма́н, -на — zseb 

ка́рта, -ти — térkép 

карти́на, -ни — kép, festmény 

карто́пля, -лі — burgonya, krumpli 

кастру́ля, -лі — lábos, fazék 

катастро́фа, -фи — szerencsétlenség, katasztrófa 



ка́чка, -ки — kacsa 

ка́шляти, -ляю, -ляєш — köhög 

кашта́н, -на — gesztenye 

квадра́т, -та — négyzet 

кварти́ра, -ри — lakás 

квасо́ля, -лі — zöldbab 

квіт́ка, -ки — virág 

квіт́ень, -тня — április 

кво́лий — gyenge, beteges 

кво́чка, -ки — kotlós 

керівни́к, -ка — 

 

vezető 

кида́ти-аю,даєш — (el) dob 

кизи́л, -лу — som 

кили́м-ма — szőnyeg 

кипари́с, -са — ciprus 

кипіт́и — forr 

ки́сень — oxigén 

ки́слий — savanyú 

ки́сть — 1) ecset, bojt; 2) kézfej 

ки́т, -та — bálna 

ки́тиця, -ці — bojt 

ки́ця, -сі — cica 

кіл́ька, -кох — néhány 

кіл́ькість, -ості — mennyiség 

кімна́та, -ти — szoba 

кіне́ць, -ця — vég, végül, végre 

кіно́ — mozi 

кінча́ти — befejez 

кін́ь — ló 

кіс́тка, -ки — csont 

кла́с, -су — osztály 

кле́вер, -ру — lóhere 

кле́н, -на — jávorfa, juharfa 

кли́кати — hív, nevez 

клім́ат, -ту — éghajlat, klíma 

кліщ́, -ща — kullancs, atka 

кло́ун, -на — bohóc 

клу́мба, -би — virágágy 

клю́ква, -ви — vörös áfonya 

клю́ч — 1) kulcs, 2) megoldás (feladaté) 

кля́тва, -ви — eskü 

кми́н, -ну — kömény (kémény, kömény) 

кмітли́вий — éles eszű 

кни́га, -ги — könyv 

кня́зь, -зя — herceg, fejedelem 

кова́ль, -ля — kovács 



ко́вдра, -ри — paplan, takaró 

ковзани́ — korcsolya 

ковта́ти — nyel 

кого́? — kit 

ко́жен — minden, mindenki 

кожу́х, -ха — báránybőr suba 

коза́, -зи — kecske 

козу́ля-лі — őz (bak) 

коле́кція, -ії — gyűjtemény 

ко́лесо, -са — kerék 

коли́ — mikor, amikor 

колива́ти, -аю, -аєш — ráz, lenget 

коли-не́будь — valamikor 

коли́ска, -ки — bölcső 

ко́лір, -льору — szín 

колія́, -ії — vágány 

коло́дязь, -зя — kút 

колосо́к, -ска — kalász 

колю́чка, -ки — 1) tüske; 2) tűlevél 

ко́ма, -ми — (nyelv) vessző 

кома́р, -ра — szúnyog 

кома́ха, -хи — rovar 

коме́дія, -ії — vígjáték 

коментува́ти, -ую, -уєш — kommentál 

коме́та, -ти — üstökös 

коміре́ць,-ця — a gallér 

комо́ра-ри — raktár 

компа́нія, -ії — társaság 

ко́мпас-са — iránytű, tájoló 

компліме́нт, -ту — bók 

компози́тор, -ра — zeneszerző 

кому́ — kinek 

комфо́рт, -ту — kényelem, komfort 

конва́лія, -ії — gyöngyvirág 

конве́рт, -та — (levél) boríték 

конди́тер, -ра — cukrász 

конспе́кт, -ту — rövid összefoglalás, áttekintés, 

szinopszis, jegyzet 

конститу́ція — alkotmány 

ко́нкурс, -су — pályázat 

коно́плі, -ель —  kender 

консульта́ція, -ії — tanácsadás, konzultáció 

конта́кт, -ту — érintkezés 

конто́ра — hivatal 

конюши́на, -ни — lóhere 

копа́ти, -аю, -аєш — ás, kiás, (ki)bányász 

ко́пія, -ії — másolat 



кора́, -ри — kéreg 

корабе́ль, -ля — hajó 

кордо́н, -ну — határ 

коректи́в, -ву — helyesbítés, javítás, igazítás 

кореспонде́нт, -та — 1) levelező; 2) tudósító 

коридо́р, -ра — folyosó, átjáró 

ко́ристь-ті — haszon, jó hatás, előny 

кори́то, -та — teknő 

ко́рінь, -еня — gyökér, gyök, tő, gyök 

коро́ва, -ви — tehén 

ко́роп, -па — ponty 

коро́ткий — rövid 

ко́рпус, -су — 1) test, 2) testület 

коса́, -си — hajfonat 

коса́рка, -ки — kaszálógép 

косови́ця, -ці — kaszálás, aratás 

кочува́ти, -ую, -уєш — vándorol, kóborol 

кошара́, -ри — pajta, -ri 

краве́ць, -ця — szabó 

краєви́д, -ду — tájkép, táj 

країн́а, -ни — ország 

кра́й, -ю — határvidék 

кра́йній — végső, utolsó 

кра́пка, -ки — pont 

кра́пля, -лі — csepp 

краса́, -си — szép 

кра́ще — jobban, szebben 

кра́щий — jobb, szebb 

креди́т, -ту — hitel, kölcsön 

кри́га-ги — jég 

крило́, -ла — szárny 

крім — vki/vmi nélkül, vkin/vmin kívül 

крини́ця, -ці — forrás 

критикува́ти — bírál, kritizál 

кріпа́к, -ка — jobbágy 

крича́ти — kiabál 

кріт́, -а — vakondok 

кро́в — vér 

кро́к, -ку — lépés 

кро́лик, -ка — házinyúl 

кропива́, -ви — csalán 

круго́м — körben, körül 

кругозір́, -ру — látókör 

крупа́, -пи — dara 

кру́ча, -чі — meredély, szakadék 

ку́зня, -ні — kovácsműhely 

кула́к-ка — ököl 



ку́лик, -ка — szalonka 

куме́дний — furcsa, komikus 

куни́ця, -ці — nyuszt, nyest 

ку́па, -пи — rakás, kupac 

купа́ння, -ння — fürdés, fürdő 

кура́нти, -тів —  harangjáték 

кур’є́р-ра — futár 

курі́пка, -ки — fogoly (madár) 

ку́рява, -ви — széngáz, füst 

кусо́к, -ска — 1) harapás, falat; 2) kocka 

куто́к, -тка — szöglet, sarok 

ку́хар-ря — szakács 

ку́чер-ра — kocsis, fuvaros 

ку́щ, -ща — bokor, cserje 

кюве́т, -ту — útszéli árok 

 

 

 

Лл 

 
 

ла́гідний — nyájas, kegyes 

ла́зити, -жу, -зиш — mászik, kúszik 

ло́н, -ну — (búza)mező 

ландша́фт, -ту — tájkép, táj 

ла́сиця, -ці — menyét 

ла́ска, -ки — szívesség, kedvesség 

ла́стівка, -ки — fecske 

ла́тати, -таю, -таєш — foltoz, javít 

ле́бідь, -дя — hattyú 

ле́в, -а — oroszlán 

лева́да, -ди — rét, mező 

леге́нда, -ди — legenda, monda 

ле́гкий — könnyű 

ле́две — alig 

лежа́ти, -жу, -жиш — fekszik, nyugszik 

ле́кція, -ії — előadás, felolvasás 

леле́ка, -ки — gólya 

летіт́и, -чу, -тиш — repül, száll 

ли́бонь — valószínűleg, bizonyára 

ли́жа, -жі — sí 

ли́па, -пи — hársfa 

ли́пень, -ня — július 

липки́й — ragadós, enyves 

ли́с, -лиса — róka 

ли́сий — kopasz 



ли́ст, -та — levél 

листів́ка, -ки — levelezőlap 

листопа́д, -ду — levélhullás 

листо́пад, -да — november 

ли́ти, -ллю́, -ллє́ш — önt, kiönt 

лихи́й — rossz 

ли́хо, -ха — baj 

 ли́цар, -ря — lovag 

лице́, -ця — arc 

лицемір́, -ра — álszent, képmutató 

ли́чить, -чить — illik, jól áll 

лише́ — csak, csupán 

лі́вий — bal 

лі́д, -льоду — jég 

лі́дер, -ра — vezető 

лі́жко, -ка — ágy, fekvőhely 

лі́йка, -ки — tölcsér 

лі́кар, -ря — orvos 

ліка́рня, -ні — kórház 

лі́ки, -ків — gyógyszer, orvosság 

лілія́, -ї — liliom 

ліни́вий — lusta 

лі́нія, -нії — vonal 

лі́с, -су — erdő 

лісни́к, -ка — erdész 

літа́к, -ка — repülőgép 

лі́тера, -ри — betű 

літерату́ра, -ри — irodalom 

лі́то, -та — nyár 

літо́пис, -су — évkönyv, krónika 

лі́фт, -та — felvonó, lift 

ліщи́на, -ни — mogyoró 

лови́ти, -лю, -виш — fog 

ло́жка, -ки — kanál 

лоза́, -зи — vessző, hajtás 

ло́но, -на — öl 

ло́сь, -ся — szarvas 

лоша́тко, -ка — csikó 

луна́, -ни — visszhang 

лю́ба, -ої — kedves (nő) 

любо́в, -ові — szerelem 

люб’я́зний — szeretetreméltó 

лю́ди, -дей — emberek 

лю́лька, -ки — pipa 

лю́стра, -ри — csillár 

лю́тий, -того — február 

ля́пас, -са — pofon 



льо́н, льону — len 

льо́тчик, -ка — repülő, pilóta 

 

 

Мм 

 
 

ма́бу́ть — talán, esetleg, alighanem 

ма́вка, -ки — erdei tündér 

магази́н — bolt, üzlet 

маєт́ок, -ку — (föld) birtok 

майбу́тнє, -ого — a jövő, jövendő 

ма́йже — majdnem, szinte 

майно́, -на — vagyon, tulajdon 

майо́р, -ра — őrnagy 

мали́й — kicsiny, kis 

мали́на, -ни — málna 

ма́ло — kevés 

мало-пома́лу — lassanként 

ма́льва, -ви — mályva 

ма́ндри-рів — vándorlás 

малюва́ти — rajzol, ábrázol 

ма́ма — anya 

ма́рка, -ки — bélyeg 

ма́рно — hiába 

маршру́т, -ту — útirány, útvonal 

ма́ска, -ки — álarc, maszk 

ма́сло — vaj, zsír, olaj 

матери́к, -ка — kontinens szárazföld 

матери́нство, -ва — anyaság 

ма́ти-й-ма́чуха — marti lapú 

матро́с, -са — tengerész, matróz 

ма́тч — mérkőzés, (sport) 

ма́хати, -аю, -аєш — lendít, legyint, csóvál 

ма́чуха, -хи — mostoha (anya) 

мая́к, -ка — világítótorony 

ме́бель, -лі — bútor 

ме́д, -ду — méz 

меда́ль, -ли — érem 

медици́на, -ни — orvostudomány 

межа́, -жі — mezsgye, határ 

мемуа́ри, -рів — emlékirat, memoár 

мене́ — engem 

мені ́ — nekem 

ме́нший — kisebb 

ме́ншість, -шості — kisebbség 



мере́живо, -ва — csipke 

мере́жка, -ки — azsúr, azsúrozás, szálhúzás 

ме́рзнути — fagy, megfagy 

мести́, -у, -ет — seper 

мета́, -ти — cél 

металу́рг, -га — kohász 

мета́ти, -чу, -еш — dob, vet, hajít 

мете́лик, -ка — lepke, pillangó 

мете́лиця, -ці — hóvihar 

ме́тод, -ду — módszer, mód 

мето́дика, -ки — (alkalmazott) módszer 

ме́ч, -а — kard 

ме́шканець, -ця — lakos, lakó 

ми, нас — mi 

мигда́ль, -лю — mandula 

ми́лий — édes, kedves 

ми́ло, -ла — szappan 

ми́мо — mellett 

мина́ти, -аю, -аєш — elmúlik, letelik 

мир, -ру — béke 

ми́ска, -ки — tál 

ми́слення,ння — gondolkodás 

мисли́вець, -ця — vadász 

мисте́цтво, -ва — művészet 

ми́ти, мию, -єш — mos 

ми́тний — vám 

миттєв́ий — pillanatnyi, pillanati 

ми́ша, -ші — egér 

мід́ь, -ді — réz 

між — között, közé 

міжміськи́й — városok közötti, városközi 

міжнаро́дний — nemzetközi 

мій —  enyém 

мінли́вий —  változékony, változó 

міну́ле —  múlt 

ми́р —  béke 

мири́ти —  összeegyeztetni 

мити — mosni 

ми́тися — mosakodik 

міра́ж, -жу — délibáb 

міркува́ти, -ую, -уєш — (meg)fontol, latolgat 

міси́ти, -у, -иш — dagaszt, gyúr 

міс́т, -а — híd 

міс́то, -та — város 

міс́це, -ця — hely 

місце́вість, -вості — helyiség, teper, helyszín 

міс́яць, -ця — hónap 



м́ісячний — 1) havi, 2) hold 

мітла́, -ли — seprű 

мла́, -и — köd 

мли́н, -на — malom 

мно́жити, -жу, -жиш — 1) sokszoroz; 2) (mat) szoroz 

мо́ва, -ви — 1) nyelv. 2) beszéd 

мовозна́вство, -ва — nyelvészet, nyelvtudomány 

мовча́ти, -чу, -чиш — hallgat 

моє — enyém 

мо́же — lehet 

можли́вість, -ості — lehetőség 

мо́зок, -зку — agy, agyvelő 

мо́крий — nedves 

моли́тва, -ви — imádkozás 

мо́лодість, -дості — ifjúság, fiatalság 

молоко́, -ка — tej 

молотьба́, -би — cséplés 

монасти́р, -ря — kolostor 

мона́шка, -ки — apáca 

мо́ре, -ря — tenger 

мо́рква, -ви — sárgarépa 

моро́з, -зу — fagy, nagy hideg 

морфоло́гія, -її — alaktan, morfológia 

мо́х, -ху — moha 

мрія́, -ії — ábránd, látomás 

мря́ка, -ки — szitáló eső, ködszitálás 

мудре́ць, -еця — bölcs ember 

му́жність, -ості — bátorság 

мужчи́на, -ни — férfi 

мука́, -ки — liszt 

му́ка, -ки — kín, szenvedés 

му́ляр, -ра — kőműves 

мура́шка, -ки — hangya 

мурува́ти, -ую, -уєш — falaz 

мутни́й — zavaros 

му́ха, -хи — légy 

м’яки́й — puha, lágy 

м’я́со, -са — hús 

м’я́та, -ти — menta 

м’я́ти — gyűr 

м’я́ч, -ча — labda 

 

 

 

Нн 

 



 

на — ne, nesze, fogjad 

на́бережа-ної — rakpart 

набір́, -ору — készlet, garnitúra 

наве́рх — felfelé, fel 

навесні ́ — tavasszal 

на́вичка, -ки — megszokás 

навіќи — (mind)örökre 

на́віть — még 

навіщ́о? — miért? 

навпаки́ — ellenkezőleg, fordítva 

на́впіл — ketté, felébe 

навпросте́ць — egyenesen 

навпро́ти — szemben, a túloldalon 

навря́д — aligha 

навскіс́ — ferdén, ferdére 

навча́ння, -ння — tanítás, oktatás 

навшпи́льки — tipegve 

на́голос, -су — hangsúly 

на́д, на́ді — (elöljáró, eszközhatározói esettel) 

felett; -on, 

-en, -ön, -n 

нада́лі — a továbbiakban 

надве́чір — estefelé 

надво́рі — kint 

надій́ний — biztos, megbízható 

надія́ — remény 

надо́вго — hosszú időre 

на́дто — túl 

наза́д — hátra 

називни́й, відмін́ок — alanyeset, nominativus 

назо́вні — kívülre 

назу́стріч — szembe 

найма́ч, -ча — 1) bérbeadó (helyiségé); 2) munkaadó 

на́ймин, -та — 1) (pol) bérenc; 2) béres 

найти́, -йду, -йдеш — megtalál, meglel 

нака́з, -зу — rendelet, parancs, utasítás 

наказо́вий спо́сіб — felszólító mód 

накла́дка, -ки — rátét 

на́клеп, -пу — rágalom 

нале́жати, -жу, -жиш — tartozik vkire 

налів́о — balra, baloldalt 

наляка́ти, -каю, -каєш — megijeszt 

нам — nekünk 

напа́м’ять — kívülről, emlékezetből 

напе́вно — biztosan, bizonyosan 

напе́рсток, -тка — gyűszű 



наполе́гливий — állhatatos, kitartó 

напра́во — jobbra, jobb felé 

напри́клад — például 

нара́да, -ди — tanácskozás, megbeszélés, gyűlés 

наре́шті — végül, végezetül 

на́рис, -су — vázlat 

наро́д, -ду — nép 

наро́дження, -ння — születés 

народозна́вство, -ва — néprajz 

насе́лення, -ння — lakosság, népesség 

насін́ня, -ння — (vető)mag 

на́слідок, -дку — eredmény, következmény, siker 

насміт́ка, -ки — tréfa, nevetség 

на́стрій, -рою — hangulat, kedv 

нату́рая, -ри — természet 

натхне́ння, -ння — ihlet, lelkesedés 

нау́ка, -ки — tudomány 

на́фта, -ти — kőolaj, ásványolaj 

на́хил, -лу — hajtás, hajlandóság 

на́ція, -ії — nemzet 

на́че/бто/ — mintha 

на́що, наві́що — miért, minek 

наяву́ — a valóságban 

не — nem 

не́бо, -ба — ég, égbolt 

невда́ча, -чі — sikertelenség, balsiker 

невто́мний — fáradhatatlan 

неділ́я — vasárnap 

незако́нний — törvénytelen 

незале́жний — független 

не́нависть, -ті — gyűlölet 

не́нька, -ки — anya 

необере́жний — óvatlan, figyelmetlen 

непра́вда, -ди — hamisság 

не́рв, -ва — ideg 

нерід́ко — gyakran, nem ritkán 

не́сти, -су, -сеш — hord, hordoz, visz 

не́уцтво, -ва — tudatlanság 

неха́й — hadd 

ни́ва, -ви — mező 

низина́, -ни — alföld 

ни́зка, -ки — (gyöngy) füzér 

ни́тка, -ки — cérna 

ни́рка, -ки — vese 

ниря́ти, -яю, -єш — alábukik (vize) 

ніѓоть, -гтя — köröm 

ніде́ — sehol 



ніж, ножа́ — kés 

ніс, но́са — orr 

ніч, но́чі — éjjel, éj, éjszaka 

новина́, -ни — újság, újdonság 

но́ра, -ри — barlang, lyuk, vacok (állaté) 

но́рка, -ки — (áll) nyérc 

нота́ріус, -са — közjegyző 

нра́ви, -вів — erkölcs(ök); szokás(ok) 

нудни́й — unalmas, mutató 

ню́х, -ху — szimat 

ню́хати, -аю, -аєш — szagolni, szippant 

  
 

 

 

 

 

 

Оо 

 
 

оба́біч — mindkét oldalon, kétoldalt 

оба́чний — körültekintő, óvatos 

обва́л, -лу — (le)omlás 

обдаро́ваний — tehetséges 

обере́жний — óvatos, gondos 

обід́, -ду — ebéd 

обій́ми, -мів — ölelés 

обіц́янка, -ки — ígéret, fogadalom 

об’їз́д, -ду — körüllovaglás 

обкла́динка, -ки — (könyv) fedél 

обла́днання, -ння — felszerelés (tárgy) 

о́бласть, -ті — terület, megye 

о́бли́ччя,  — arc 

о́бмаль — csekély mértékben, nem eléggé 

обма́н, -ну —  (meg)csalás 

обме́жений —  korlátozott 

о́бмін, -ну —  csere 

обо́в’язок, -зку —  kötelezettség, kötelesség 

обороня́ти, -няю, -няєш —  (meg)véd, védelmez 

обо́чина, -ни —  útszél 

обра́за, -зи —  sértés 

обра́нець, -нця —  (ki)választott(ember) 

обро́бка, -ки —  megmunkálás, feldolgozás 

о́бруч, -ча —  abroncs 



обря́д, -ду —  szertartás 

обсипа́ти, -плю, -плеш —  megszór, meghint 

обслід́ування, -ння —  vizsgálat 

обста́вина, -ни —  körülmény, viszony 

о́бсяг, -гу —  terjedelem, volumen, tartalom 

о́бшук, -ку —  átkutatás, motozás 

об’я́ва, -ви —  hirdetés 

ове́с, вівса́ —  zab 

о́вод, о́вода —  bögöly 

оги́да, -ди — ellenszerv, utálat 

огіро́к, -ка — ugorka 

однина́, -ни — egyes szám 

одноду́мець, -ця — azonos gondolkodású 

оду́жати, -ую, -уєш — gyógyul, lábadozik 

о́дяг, -гу — ruha, ruházat 

одяга́ти, -гаю, -гаєш — öltözet 

ожеле́диця, -ці — jeges talaj, talajjegesedés 

ожи́на, -ни — földi szeder 

о́зеро, -ра — tó 

озимина́, -ни — őszi gabona 

окли́чний відмін́ок — felkiáltó 

о́ко, очі — szem 

око́лиця, -ці — szomszédság, környék, falu határa 

окоро́к, -ка — sonka 

о́краєць, -ця — kenyér dercéje, nagy darab kenyér 

окра́їна, -ни — határszél, határvidék 

о́круг, -гу — körzet 

о́кунь, -ня — sügér 

о́лень, -ня — szarvas, rénszarvas 

опера́ція, -ії — művelet, műtét, operálás 

опи́ска, -ки — elírás, tollhiba 

опів́дні — délben 

опів́ночі — éjfélkor 

опіку́н, -на — gyám 

о́плески, -ків — taps 

оповіда́ння, -ння — elbeszélés 

ора́ти, о́рю, о́реш — szánt 

організ́ація, -ії — szervezet 

оре́л, -ла — sas 

оригіна́л, -ла — eredeti példány 

ору́дний, відмін́ок — eszközhatározó eset 

орфогра́фія, -ії — helyesírás 

оса́, о́си(множина) — darázs 

освіт́а-ти — (köz)oktatás 

осе́л, осла — szamár 

оселе́дець, -ця — hering 

осе́ля, -лі — lakás, lakóhely 



оси́ка, -ки — rezgőnyárfa 

о́сінь, осені — ősz 

осно́ва, -ви — alap 

осо́ба, -би — személy, egyed, egyén 

особня́к, -ка — családi ház 

осоко́р, -кора — feketenyárfa 

о́сторонь — távol, külön 

о́стрів, -рова — sziget 

ося́яти, -осяю, -осяєш — sugárzik 

ото́чення,  — környezet 

отру́та-ти — méreg 

офіце́р, -ра — tiszt 

офіціа́нт, -та — pincér 

оха́йний — tiszta, rendes 

охоро́на, -ни — védelem 

охо́та, -ти — kívánság, hajlandóság 

охри́плий — berekedt 

оцін́ка, -ки — értékelés, osztályzat 

очере́т, -ту — nád, káka, szittyó 

очко́, -ка — pont 

оща́дний — takarék(pénztár) 
  

 

Пп 
 

 

па́ва, -ви — páva 

па́водок, -а — árvíz, árhullám, magas vízállás 

паву́к-ка — pók 

па́горбок, -ка — domb, magaslat 

па́дчериця, -ці — mostohalány 

паке́т, -та — csomag 

пала́тка, -ки — sátor 

пала́ц, -цу — palota 

па́лець, -ця — ujj 

па́луба, -би — fedélzet 

па́морозь, -зі — dér, zúzmara 

па́м’ятка, -ки — emlék 

па́н, -на — úr 

па́ні — úrnő 

панте́ра, -ри — párduc 

панчо́ха, -хи — harisnya 

па́нщина, -ни — földesúri robot, jobbágyság 

па́пороть, -ті — páfrány 

папу́га, -ги — papagáj 

парашу́т, -та — ejtőernyő 

парикма́хер, -ра — fodrász, borbély 



парка́н, -на — palánk, kerítés 

парни́к, -ка — melegágy 

па́рус, -са — vitorla 

паси́вний — passzív, nem tevékeny 

па́синок, -ка — mostohafiú 

па́сіка, -ки — méhes 

па́спорт-та — személyi igazolvány 

па́стися, -уся, -ешся — legel 

па́стка, -ки — csapda 

па́сха, -хи — húsvét 

патріо́т, -та — hazafi 

па́уза, -зи — szünet 

па́хнути, -ну, -неш — illatozik 

па́хощі, -ів — illat, jó szag 

педаго́гіка, -ки — pedagógia 

пейза́ж, -жу — tájkép 

пе́кар, -ря — pék 

пелю́стка, -ки — virágszirom 

пе́нзлик, -ка — ecset 

пе́нь/ння/ — tuskó, fagyökér 

перебува́ння,  — tartózkodás, ottlét 

перева́га-ги — fölény, előny, többség 

перева́л, -лу — hegy (szoros), hágó 

перевір́ка, -ки — ellenőrzés 

пере́ляд, -ду — átnézés, felügyelet, ellenőrzés 

пере́д-ду — előrész 

передба́чення, -ння — előrelátás, körültekintés 

передгір́’я, -ря — hegy lába 

передмо́ва, -ви — előszó 

передусім́ — mindenek előtt 

передчуття́,  — előérzet 

переї’́зд, -ду — átmenés 

пере́каз, -зу — elbeszélés, elmondás 

пере́клад, -ду — fordítás 

перекриття́, -ття — átlapolás, átfedés 

перела́з, -зу — átjáró (a kerítésen) 

пере́лік, -ку — felsorolás 

перело́м, -му — törés 

перемика́ч, -ча — kapcsoló 

перемо́га, -ги — győzelem 

пере́рва, -ви — szünet 

переспіл́ий — túlérett 

пере́хід, -оду — átjárás, átkelés, átmenet 

перешко́да, -ди — akadály, gátló 

пе́рла, -ли — gyöngy 

пи́льний — 1) éber, figyelmes; 2) poros 

письме́нник, -ка — író 



пита́льний — kérdő 

пів́ень, -вня — kakas 

піво́нія, -ії — pünkösdi rózsa 

підгір’я, -ря — hegyalja, a hegy lába 

підгото́вка, -ки — előkészítés 

підїз́д, -ду — kapufeljáró, bejáró 

під́мет, -та — alany 

підозріл́ий — gyanús, gyanúsított 

під́пис, -су — aláírás 

підру́чник, -ка — tankönyv 

піло́т, -та — pilóta 

піс́ня, -ні — ének, dal 

піч́, печі — kemence 

пла́вати, -ваю, -ваєш — úszik 

пла́кати, плачу, плачеш — sír 

плане́та, -ти — bolygó 

планта́ція, -ії — ültetvény 

пла́ття, -ття — ruha, öltözet 

пле́м’я, -мя — törzs 

плу́г, -га — eke 

поба́чення, -ння — találkozás 

пова́га, -ги — tisztelt 

повідо́млення, -ння — értesítés 

по́вінь, -ені — áradás, árvíz 

повіт́ря, -ря — levegő 

поворо́т, -ту — fordulat 

по́гляд, -ду — tekintet, nézés, pillantás 

пого́да, -ди — idő(járás) 

подару́нок, -нка — ajándék 

подвір́’я, -ря — udvar 

подія́, -дії — esemény, alkalom, eset 

по́дорож, -жі — utazás 

по́друга, -ги — barátnő, társnő 

подру́жжя,  — házaspár 

подя́ка, -ки — köszönet 

пое́зія, -ії — költemény, vers 

пое́т, -та — költő 

поєди́нок, -нку — párbaj 

пожа́р, -ру — tűzvész 

поза́ду — hátul, mögötte, utána 

по-ін́шому — másként, más módon 

по́їзд, -да — vonat 

поїз́дка, -ки — utazás 

по́кій, -кою — nyugalom 

по́ле, -ля — mező, tér 

поло́ти, -лю, -полеш — gyomlál 

по́лум’я,  — láng 



полюва́ти, -люю, -люєш — vadászik 

по́між — között 

поміт́ка, -ки — megjegyzés, jegyzet 

поми́лка — hiba 

поміщи́к, -ка — földbirtokos, földesúr 

по-мо́єму — szerintem, véleményem 

понеділ́ок, -лка — hétfő 

пони́ні — máig, mostanáig, eddig 

поняття́,  — megértés, felfogás, fogalom 

по́піл, -лу — hamu 

попу́тник, -ка — útitárs 

пора́да, -ди — tanács, ötlet, tipp, jogtanács 

пора́нений — sebesült 

поріѓ, -рога — küszöb 

поріч́ки, -чок — ribizli 

по́рт, -ту — kikötő 

по́ряд — egymás mellett 

посів́, -ву — vetés, bevetett föld 

по́слуга, -ги — szolgálat, szívesség 

послу́шний — szófogadó 

по́смішка, -ки — mosoly(gás), vigyor(gás) 

посо́л, -сла — nagykövet 

по́ст, -та — állás 

постій́ний — állandó, tartós, folyamatos 

по́стріл, -лу — lövés 

по́суд, -ду — edények, edényárú 

посу́ха, -хи — szárazság, aszály 

по-тво́єму — véleményed szerint 

поти́лиця, -ці — tarkó 

пото́мство, -ва — utódok, nemzedék 

по́топ, -пу — áradás, özönvíz, vízözön 

пото́чний — folyó, folyamatos 

потріб́ний — szükséges, kellő, megkívánt 

поча́ток, -тку — kezdés, kezdet 

по́шепки — suttogva 

пра́вда, -ди — igazság, igaz 

пра́вило, -ла — szabály 

пра́во, -ва — jog, jogosítvány, jogtudomány 

право́пис, -су — helyesírás 

пре́фікс, -са — prefixum, előtag, előképző 

прива́л, -лу — megállás 

привіт́, -ту — üdvözlés, üdvözlet 

приго́да, -ди — kaland 

при́голосний — mássalhangzó 

при́горща, -щі — két maréknyi 

прика́зка, -ки — közmondás 

при́кладка, -ки — értelmező 



прикме́та, -ти — jel, tünet, szimptóma 

прикме́тник, -ка — melléknév 

прикордо́нник, -ка — határőr 

при́крий — bosszantó 

прилу́ка, -ки — (erdei)tisztás 

приміт́ка, -ки — megjegyzés, jegyzet 

при́мха, -хи — szeszély 

прина́ймні — legalábbis 

при́нц, -ца — herceg 

приро́да, -ди — természet 

при́смерк, -ку — félhomály, szürkület 

приста́вка — igekötő 

при́стань, -ні — kikötő 

приту́лок, -лку — menedékhely 

причи́на, -ни — ok 

при́ятель, -ля — barát, cimbora 

проба́чення, -ння — bocsánat, bocsánatkérés 

прову́лок, -лка — mellékutca, kis utca 

прога́лина, -ни — hézag, hiány 

прокуро́р, -ра — ügyész 

про́лісок, -ску — hóvirág 

проло́г, -га — prológus, bevezetés 

промін́ня, -ння — sugárzás, sugarak 

промо́ва, -ви — beszéd, szónoklat 

пропа́жа, -жі — elveszett, eltűnt 

прото́ка, -ки — tengerszoros 

пта́х, -ха — madár 

пти́ця, -ці — szárnyas, baromfi 

пуга́ч, -ча — fülesbagoly 

пухки́й — 1) porhanyós (föld), 2) omlós, porlós 

(kenyér) 

пу́ща, -щі — erdő sűrűje 

пшени́ця, -ці — búza 

п’я́сть, -ти — tenyér, kézközép, kézfej 

п’ята́ -ті — (láb)sarok 

п’я́тниця — péntek 
 

 

 

Рр 

 
 

ра́бство, -ва — rabszolgaság 

ра́да, -ди — tanács 

ра́дість, -дості — öröm, vidámság 

ра́до — szívesen, örömmel 



ра́дуга, -ги — szivárvány 

райо́н, -ну — kerület, körzet 

ра́нок, -нку — reggel 

ра́птом — hirtelen, váratlanul 

ревни́вий — féltékeny 

реда́ктор, -ра — szerkesztő 

режисе́р, -ра — rendező 

результа́т, -ту — eredmény 

резюме́ — rövid összefoglaló 

рекоменда́ція, -ії — jellemzés, bemutatás 

реліѓія, -ії — vallás 

ре́мінь, -меня — szíj 

ремо́нт, -ту — javítás 

ре́чення, -ння — mondat 

ри́ба, -би — hal 

ри́нок, -нку — piac 

риса́к, -ка — versenyló 

ри́сь-сі — ügetés 

ри́сь-сі — hiúz 

рів́  - ро́ву — árok 

рівни́на, -ни — síkság 

рівча́к, -ка — lefolyó árok, cső 

Різдво́, -ва — karácsony 

ріка́, -ки — folyó, folyam 

ріл́ля, -ллі — megművelt föld 

робо́та, -ти — munka 

родови́й відмін́ок — birtokos eset, genitivus 

родо́вище, -ща — lelőhely, réteg, telep 

розва́га, -ги — szórakozás, időtöltés 

розділ́ьний — (el)osztható 

роздоріж́жя, -жжя — keresztút, válaszút 

ро́здум, -му — gondolkodás 

роз’є́днувати, -єт, -ую — szétválaszt, elválaszt 

розло́гий — tágas, teres 

розмо́ва, -ви — beszélgetés 

ро́зпач, -чу — kétségbeesés 

ро́зписка, -ки — elismervény, vevény 

розповіда́ч, -ча — mesélő, elbeszélő, mesemondó 

розпо́діл, -лу — elosztás, eloszlás 

розроста́тися, -стаюся, -

ста́ється 

— növekszik, szélesedik 

розса́да, -ди — palánta 

ро́зсуд, -ду — vélemény, megítélés 

ро́зум, -му — értelem, ész 

ро́зшук, -ку — keresés, kutatás 

рома́н, -на — regény 

рома́шка, -ки — kamilla, székfű 



роса́, -си — harmat 

росли́на, -чи — növény 

рудни́к, -ка — bánya 

руї́на, -ни — rom, roncs 

рукоділ́ля, -лля — kézimunka 

руко́пис, -су — kézirat 

руса́лка, -ки — sellő, vizittündér 

ру́сло, -ла — (folyó)meder 

ру́х, -ху — mozgás 

рушни́к, -ка — törülköző 

рушни́ця, -ці — puska 

рюкза́к, -ка — hátizsák 

ря́бчик, -ка — császármadár 

ряту́йте! — segítség!, segítsenek! 

ряту́нок, -нку — menekülés, menekvés 

 

 

Сс 

 
 

са́д, -ду — kert 

са́джанець, -нця — csemete 

сади́ба, -би — udvarház 

садівни́к, -ка — kertész 

сажотру́с, -са — kéményseprő 

са́м, сама́, само — maga 

самоосвіт́а, -ти — önművelés, önképzés 

самостій́ний — önálló, független 

самоу́чка, -ки — magatanult ember, autodidakta 

са́нки, -нок — szánkó 

са́хар, -ру — cukor 

сва́рка, -ки — összeveszés, veszekedés 

све́кор, -кра — após 

свердлови́на, -ни — fúrólyuk, fúrás 

свисто́к, -тка — fütyülő, síp 

свід́омий — öntudatos 

свідо́мість, -мості — öntudat, eszmélet, tudatosság 

свідо́цтво, -ва — bizonyítvány, igazolás, bizonyítás 

свіж́ість, -жості — frissség 

світ́, -ту — világ 

світа́нок, -нку — hajnal (hasadás), pitymallat 

світля́к, -ка — szentjánosbogár 

світо́гляд, -ду — világnézet, világfelfogás 

свіч́ка, -ки — gyertya 

свобо́да, -ди — szabadság 

свя́то, -та — ünnep, ünnepség 



секре́т, -ту — titok 

се́лезень, -зня — gácsér 

село́, -ла — falu, község 

се́ред — között 

середа́ — szerda 

се́рп, -па — sarló 

се́рпень, -пня — augusztus 

се́рце, -ця — szív 

сивина́, -ни — ősz haj 

си́ла, -ли — erő 

сини́ця, -ці — cinege 

сино́нім, -ма — szinonima, rokon értelmű 

си́нтаксис, -су — mondattan 

синьоо́кий — kék szemű 

сирота́, -ти — árva 

сідло́, -ла — nyereg 

січ́ень, -чня — január 

сканда́л, -лу — botrány 

ска́рб, -бу — kincs 

ске́ля, -лі — szikla, szirt, bérc 

ски́рта, -ти — kazal, osztag 

скільки-не́будь — valamennyi 

складнопідря́дне — alárendelő összetett (mondat) 

складносуря́дне — mellérendelő összetett (mondat) 

скло́, -ла — üveg 

скля́р, -ра — üveges (munkás) 

скопа́, -пи — rétisas 

скорбо́та, -ти — bánat, részvét, sajnálkozás 

ско́ринка, -ни — kenyérhéj 

ско́ро — gyorsan, hamarosan 

скри́пка, -ки — hegedű 

скріз́ь — bárhol, szerte 

скро́мний — szerény 

ску́ка, -ки — unalom 

скульпту́ра-ри — szobrászat 

скупи́й — fösvény, zsugori 

слаби́й — gyenge 

сла́ва, -ви — dicsőség 

сли́ва, -ви — szilva(fa) 

слизня́к, -ка — meztelen csiga 

слід́, -ди — nyom 

слід́ство, -ва — nyomozás 

сліпи́й — vak 

сло́во, -ва — szó 

словосполу́чення, -ння — szókapcsolat 

словотвір́, -вору — szóképzés 

сло́н, -на — elefánt 



слуга́, -ги — szolga 

службо́вець, -вця — alkalmazott 

слу́х, -ху — hallás 

слю́сар, -ря — lakatos 

сльоза́, -зи — könny 

сма́к, -ку — íz, ízlés, gusztus 

смере́ка, -ки — fenyő, ezüstfenyő 

сми́сл, -лу — értelem 

сміх́, -ху — nevetés, kacagás 

сморо́дина, -ни — fekete ribiszke 

сніѓ, -гу — hó 

снігопа́д, -ду — havazás, hóesés 

сніжи́нка, -ки — hópehely 

сніп́, -снопу — kéve 

соба́ка, -ки — kutya 

собі ́ — magamnak 

со́боль, -ля — coboly 

сова́, -ви — bagoly 

со́вісний — lelkiismeretes 

со́йка, -ки — szajkó 

со́кіл, -кола — sólyom 

солове́й, -вя — fülemüle, csalogány 

со́м, -ма — harcsa 

со́н, -сну — álom 

со́няшник, -ка — napraforgó 

сопіл́ка, -ки — síp, tilinkó 

соро́ка, -ки — szarka 

со́ромно — szégyen 

сосна́, -и — erdei fenyő 

сосу́лька, -ки — jégcsap 

спа́дщина, -ни — örökség, öröklés 

спа́лах, -ху — lángralobbanás 

спе́ка, -ки — hőség, meleg idő 

спи́сок, -ску — jegyzék 

співбе́сіда, -ди — közbeszólás 

спо́гад, -ду — visszaemlékezés, rágondolás 

сповіда́тися, -ваюся, -

вається 

— remél, bízik 

спо́кій, -кою — nyugalom, nyugodtság 

споку́сливий — csábító, vonzó 

сполу́чник, -ка — kötőszó 

спорід́нений — rokon 

спо́сіб, -собу — mód, módszer 

спостере́ження, -ння — megfigyelés 

спра́вді — igazán, valóban, tényleg 

ставо́к, -вка — kis tó, tavacska 

ста́йна, -ні — istálló 



ста́рість, -рості — öregség 

стаття́, -тті — cikk, tétel 

стату́т, -ту — alapszabály 

стату́я, -уї — szobor 

ство́рювати, -рюю, -

рюєш 

— (meg)teremt, (meg)alkot 

стебельце -ця — (növény)szár 

сте́жка, -ки — ösvény, gyalogút 

сте́ля, -лі — mennyezet, plafon 

сте́льмах, -ха — bodnár 

стемніє́, -ти — (el)sötétedik 

сте́п, -пу — sztyepp, puszta 

стерегти́, -жу, -жеш — óv, őriz, vigyáz 

стерня́, -ні — tarló 

стира́ти, -раю, -раєш — eldörzsöl, letöröl 

сті́г, сто́гу — osztag 

стіна́, -ни — fal 

сто́вп, -па — oszlop 

сто́ляр, -ра — asztalos 

сто́млений — fárasztó, kimerítő 

сто́рож, -жа — őr 

стра́ва, -ви — étel 

стра́х, -у — félelem, ijedség 

стриба́ти, -баю, -баєш — ugrál, ugrándozik 

стріх́а, -хи — eresz 

стріч́ка, -ки — szalag 

строфа́, -фи — versszak, strófa 

струмо́к, -мка — patak, csermely 

субо́та — szombat 

суда́к, -ка — sőreg (hal) 

суддя́, -дді — bíró 

сузір’я, -ря — csillagkép, csillagzat 

сумни́й — szomorú 

сумніва́тися, -аюся, -

ва́ється 

— bizalmatlankodik 

суни́ця, -ці — erdei eper, szamóca 

супере́чка, -ки — vita, szóváltás 

сурі́пка — repce 

су́фікс, -са — végződés, toldalék 

схід́, сходу — Kelet 

сюди́ — ide 

сюрпри́з, -зу — meglepetés 

сяки́й — ilyen 

сяяти, ся́ю, ся́єш — ragyog, fénylik 
 

 

 



Тт 
 

 

та — és, még 

тайни́к, -ка — rejtekhely 

таки́ — mégis, akkor is 

таки́й — ilyen, olyan 

тала́нт, -у — tehetség 

талісма́н, -на — kabala (tárgy) 

там — ott, amott 

твари́на, -ни — állat 

тверди́й — kemény 

тво́рення, -ння — alkotás, (meg)teremtés 

теа́тр, -ру — színház 

те́кст, -ту — szöveg 

телегра́ма, -ми — távirat 

теля́, -ляти — borjú 

те́мний — sötét 

теоло́гія, -ії — hittudomány, teológia 

тепе́р — most, jelenleg 

те́плий — meleg 

те́рен, -рна — kőkény 

терито́рія, -ії — terület 

терпін́ня, -ння — türelem, kitartás 

тесля́р, -ра — ács 

те́терев, -ва — fajdkakas 

техніч́ний — műszaki, technikai 

те́чія, -ії — ár, áramlat 

ти́гр, -ра — tigris 

ти́ждень, -жня — hét (naptári) 

ти́ква, -ви — tök 

тим -то — azért, amiatt, tehát 

тимчасо́вий — átmeneti, időleges 

тимчасо́во — átmenetileg, időlegesen 

тире́ — gondolatjel 

тіл́о, -ла — test 

тіл́ьки — csak 

тін́ь, -ні — árny(ék) 

тка́ля, -лі — szövőnő 

тка́ти, тчу, тчеш — sző 

това́риш, -ша — elvtárs, barát, társ 

тоді ́ — akkor 

то́кар, -ря — esztergályos 

толо́ка, -ки — legelő, közlegelő 

том, -ма — kötet 

топо́ля, -лі — jegenye(fa) 

тото́жний — azonos 



трава́, -ви — fű 

тра́вень, -вня — május 

тре́ба — kell 

тремтли́вий — reszkető, remegő 

троя́нда, -ди — rózsa 

трясти́, -су, -сеш — ráz 

туди́ — oda 

тума́н, -ну — köd 

тут — itt 

тюле́нь, -ня — fóka 

тя́жко — nehezen 

тьма́, тьми — sötétség 

тьо́хкати, -каю, -каєш — dobog, dalol 

 

 

Уу 

 
 

ува́га, -ги — figyelem 

уве́сь, уся́, усе, усі — minden 

увійти́, -ду, -деш — bemegy, belép 

угі́ддя, -ддя — földbirtok 

уго́да, -ди — megegyezés, egyezmény 

уда́в, -ва — óriáskígyó, boa 

уда́р, -ру — ütés 

уда́ча, -чі — siker 

уде́нь — nappal 

удо́сталь — bőven 

уже — már 

узгі́ря, -ря — hegyalja, dombalja 

узи́мку — télen 

узлі́сся, -сся — erdőszél 

узо́р, -ру — minta, díszítés 

уклі́н, -лону — meghajlás 

укра́сти, -раду, -радеш — ellop 

уку́с, -су — harapás 

ула́мок, -мка — töredék, törmelék 

улі́тку — nyáron 

улоговина́, -ни — mélyedés, üreg, horpadás 

улю́блений — szerelmes, szerető 

умі́лий — ügyes 

умо́ва, -ви — feltétel, körülmény, kikötés 

унаслі́дувати, -ую, -уєш — örököl 

уни́з — le, lefelé 

уника́ти, -каю, -каєш — elkerül, megmenekül 

уночі ́ — éjszaka 



упе́внений — biztos 

упере́д — előre 

упе́рше — először 

упоря́джати, -аю, -аєш — elrendez, rendbehoz, elintéz 

урага́н, -ну — orkán 

у́рвище, -ща — szakadék, meredek mélység 

ури́вок, -вка — töredék, kiszakított részlet 

урівнова́жений — kiegyensúlyozott 

уроди́тися, -джуся, -

дится 

— megszületik, világra jön 

урожа́й, -жаю — termés (hozam) 

урочи́стий — ünnepélyes, ünnepi 

уса́тий — bajuszos 

усвідо́млення,ння — belátás, megértés, tudósítás 

у́смішка, -ху — mosoly, mosolygás 

у́сний — szóbeli 

у́спіх, -ху — siker 

уча́сник, -ка — résztvevő 

уче́ний, -ного — tudós 

у́чень, учня — tanítvány 

учи́тель, -ля — tanító 

учо́ра — tegnap 

уще́лина, -ни — szűk torkolat; (hegy) szoros; szűk 

hasadék (hegyben) 

уя́ва, -ви — képzelet, fantázia 

 
 

Фф 

 
 

фа́брика, -ки — gyár 

фаза́н, -на — fácán 

фанта́зія, -ії — képzelet, fantázia 

фа́рба, -би — festék, színezék 

фармаце́вт, -та — gyógyszerész 

фа́ртух, -ха — kötény 

фарфо́р, -ру — porcelán 

фаса́д, -ду — homlokzat 

фа́х, -ху — szakma, specialitás 

фейєрве́рк, -ка — tűzijáték 

фе́льдшер, -ра — orvossegéd 

феода́л, -ла — hűbérúr 

фе́рма, -ми — tanya, állattenyésztő telep 

фіа́лка, -ки — ibolya 

фізкульту́ра, -ри — testnevelés 

фле́йта, -ти — fuvola 



фло́ра, -ри — növényvilág, flóra 

фло́т, -ту — hajóhad, flotta 

флю́гер, -ра — szélkakas 

фо́кус-са — szemfényvesztés 

фоне́ма-ми — fonéma 

фоне́тика-ки — hangtan, fonetika 

фонта́н-на — szökőkút 

форе́ль-лі — pisztráng 

фо́рмула, -ли — képlet 

форте́ця, -ці — erőd 

форту́на, -ни — szerencse, szerencsés véletlen 

фо́то — fénykép 

фрагме́нт, -та — töredék 

фразеоло́гія, -ії — szólásgyűjtemény, kifejezéskészlet 

фру́кт, -та — gyümölcs 

фунда́мент, -ту — alapzat, alap 

фу́нкція, -ії — tevékenykedés, hivatali működés 

фурго́н, -на — málhakocsi, furgon 

футбо́л, -ла — labdarúgás 

футля́р, -ра — tok, (kés) hüvely 

 

 

Хх 

 
 

хозя́їн, -на — gazda, tulajdonos 

ха́ос, -су — káosz, ősállapot, zűrzavar 

хапа́ти, -паю, -паєш — elkap, elfog, megfog, megkap, kézbe 

kerít 

хара́ктер, -ру — jellem 

харчі,́ -чів — élelmiszer, étkezés, koszt 

ха́та, -ти — ház 

ха́ща, -щі — erdő sűrűje 

хвали́ти, -лю, -лиш — dicsér 

хвили́на, -ни — perc 

хви́ля, -лі — hullám 

хвір́тка, -ки — kiskapu, (kert)ajtó 

хві́ст, хвоста́ — farok, fark 

хво́йний — tűlevelű, fenyő -(erdő) 

хво́рий — beteg 

хво́я, хвої — (fenyő)tűk, tűlevelek, fenyőgallyak 

хи́ст, -ту — képesség, tehetség 

хи́трий — ravasz 

хіба́ — talán 

хід́, -ду — menet 

хіру́рг, -га — sebész 



хліб́, -ба — kenyér 

хлів, -ва — istálló, ól 

хло́пець, -пця — fiú 

хма́ра, -ри — felhő 

хми́з, -зу — rőzse, hullott fa 

хму́рий — komor, morcos 

хо́бот, -та — ormány 

ховра́х, -ха — ürge 

ходи́ти, -джу, -диш — jár, megy 

хо́лод, -ду — hideg 

холоди́льник, -ка — hűtőszekrény 

холодо́к, -дка — hűvösség 

холо́дний — hideg 

холостя́к, -ка — agglegény, nőtlen férfi 

хом’я́к, -ка — hörcsög 

хо́р-ру — (ének)kar, kórus 

хоро́брий — bátor, vitéz 

хо́роше — jól 

хра́м, -му — szentély 

хриплий — rekedt 

хрін́, -ну — torma 

хроба́к, -ка — féreg, kukac 

хру́щ, -ща — cserebogár 

хто — ki, kicsoda 

худи́й — sovány 

ху́стка, -ки — kendő, fejkendő, zsebkendő 

ху́тір, -ра — tanya, kis falu 

ху́тро́, -ра — prém 
 

 

Цц 

 
 

ца́рство, -ва — cárság, királyság 

цвірку́н, -на — tücsök 

цвісти́, цвіту́, цвіте́ш — virágzik 

цвітін́ня, - ння — virágzás 

цвя́х, -ха — szeg 

цебе́рко, -ка — veder, cseber 

це́гла, -ли — tégla 

це́нтр, -ра — központ 

це́рква, -ви — templom 

цибу́ля, -лі — hagyma 

циркуль, -ля — körző 

цита́та, -ти — idézet 

ці — ezek 



ціди́лко, -лка — szűrő 

ціка́вий — érdekes 

ціл́е, -лого — egész 

цілко́м — teljesen, egészen 

ціль, -лі — cél 

цура́тися, -юся, -єтся — idegenkedik vkitől 

ця́тка, -ки — petty, folt 

цькува́ти, цькую, 

цьку́єш 

— uszít, hajszol, üldöz 

цьо́го — ennek 

 
 

Чч 
 

чаба́н, -на — juhász, pásztor 

чагарни́к, -ка — bokrok, cserjés 

чай, чаю — tea 

чайка, -ки — sirály 

чаклува́ти, -лую, -луєш — varázsol 

ча́пля, -лі — kócsag 

ча́ри, -рів — boszorkányság, varázslat 

час, -су — idő 

часни́к, -ку — foghagyma 

часо́пис, -су — folyóirat 

часте́нько — elég gyakran 

части́на, -ни — rész 

ча́стка, -ки — partikula 

частко́вий — részleges, részbeni 

ча́сто — gyakran 

частува́ти, -тую, -туєш — megvendégel, jól tart 

чека́ти, -каю, -каєш — (meg)vár 

че́мність, -ності — udvariasság, jólneveltség 

чемода́н, -на — bőrönd 

чемпіо́н, -на — bajnok 

че́рвень, -вня — június 

червоточи́на, -ни — féregrágás, szúrágás 

червя́к, -ка — csiga, féreg 

череда́, -ди — csorda, gulya 

черепа́ха, -хи — teknősbéka 

черни́ця, -ці — apáca 

черпа́к, -ка — merőkanál 

че́сний — becsületes, tisztességes 

четве́р, -рча — csütörtök 

чи́ж, -жа — csíz(madár) 

чи́сельник, -ка — számnév 

чи́стий — tiszta 

чита́ти, -таю, -таєш — (fel)olvas, elolvas 



чіт́ко — világosan, szemléletesen 

чле́нство, -ва — tagság 

чо́боти, -чобіт — csizma 

чо́вен, -човна — csónak 

чоло́, -ла — homlok 

чоловіќ, -ка — férfi 

чому́? — minek? 

чо́рний — fekete 

чорни́ця, -ці — fekete áfonya 

чорногу́з, -за — gólya 

чорносли́в, -ву — aszalt szilva 

чо́рт, -та — ördög 

чорнополо́х, -ха — bogáncs 

чуда́к, -ка — különc 

чудеса́, -дес — csodák 

чужа́к, -ка — külföldi, idegen 

чу́йний — figyelmes, tapintatos, érzékeny 

чу́тка, -ки — hír, szóbeszéd, hallomás 

чутли́вий — érzékeny, felfogóképes 

чуття́,  — érzés, érzelem 

чха́ти, чха́ю, чха́єт — tüsszent, tüsszög 

 

 

Шш 

 
 

шале́ний — dühöngő, haragos, veszett 

ша́на, -ни — tisztelet, becsület 

ша́нс, -су — esély, lehetőség, alkalom 

ша́р, -ру — réteg, vastagság 

ша́фа, -фи — szekrény 

ша́хта, -ти — bánya 

шва́чка, -ки — varrónő 

швейца́р, -ра — portás 

шве́ць, шевця — cipész, varga 

швиде́нько — gyorsan, sebtében 

шеде́вр, -ра — főmű, mestermű, remekmű 

шелестіт́и, -ещу, -стиш — susog, suhog, zizeg 

ше́піт, -оту — susogás, suttogás 

ше́ршень, -ня — lódarázs 

ши́бка, -ки — ablaktábla, ablaküveg, ablakszem 

ши́на, -ни — (gumi)abroncs 

шинка́р-ря — (rég)kocsmáros 

шипля́чий — sziszegő, susogó hang 

шипши́на, -ни — vadrózsa 

ширина́, -ни — szélesség 



ши́ти, шию, шиєш — (ki)varr 

ши́фр, -ру — rejtjel, kód 

ши́шка, -ки — toboz 

шкарпе́тка, -ки — rövid harisnya, zokni 

шква́л, -лу — szélroham 

шкідли́вий — káros, kártékony 

шкір́а, -ри — bőr 

шкода́, -ди — kár 

шко́ла, -ли — iskola 

шко́ла ви́ща(інститу́т) — főiskola 

шлю́б, -бу — házasság 

шлю́з, -зу — zsilip 

шля́х, -ху — út 

шмато́к, -тка — morzsa, darab, törmelék 

шну́р, -ра — zsinór 

шо́вк, -ку — selyem 

шовкови́ця, -ці — eperfa 

шосе́ — országút, műút 

шпа́к, -ка — seregély 

шпа́ла, -ли — talpfa 

шпарга́лка, -ки — puska 

шпигу́н, -на — kém 

шпи́ль, -ля — csúcs, hegy 

шпи́лька, -ки — gombostű, fenyőtű, tűlevél 

шри́фр, -ту — (nyomdai v. nyomtatott) betű 

шта́мп, -па /в установі/ — bélyegző, pecsét 

штовха́ти, -хаю, -хаєш — (meg)lök, lökdös 

што́ра, -ри — ablakredőny, függöny 

штурва́л, -ла — kormány 

шука́ння, -ння — keresés, kutatás 

шу́м, -му — 1) zaj, zörej, 2) hab 

шуткува́ти, -кую, -куєш — tréfál 
 

 

 

 

Щщ 

 
 

ща́вель, -влю — sóska 

щасли́вий — boldog, szerencsés 

ща́стя, -тя — boldogság, szerencse, siker 

ще — még 

щебета́ння, -ння — csicsergés 

щебета́ти, -ечу, -ечуть — csiripel, csicsereg, csipeg, fecseg, 

cseveg 



ще́дрий — bőkezű, adakozó 

щерба́тий — csorba 

щи́рий — őszinte 

щіли́на, -ни — rés, hasadék 

щове́чора — esténként, minden este 

щогоди́ни — óránként, minden órában 

щоде́нник, -ка — napló 

щодня́ — mindennap, naponta 

що́йно — éppen (most) 

що́ка, -ки — arc, pofa 

щопра́вда — mégis 

щось — valami, akármi 

щу́ка, -ки — csuka 

щу́пати, -паю, -паєш — tapogat, megtapint 

щу́плий — cingár, vézna 
 

 

Юю 

 
 

ювелі́р, -ра — ékszerész 

ювіле́й, -лею — jubileum 

юна́к, -ка — ifjú, dalia 

ю́ний — fiatal, ifjú 

юрба́, -би — tömeg, tülekedés, tolongás 

юри́ст, -та — jogász 

юсти́ція, -ції — igazságszolgáltatás 

ю́шка, -ки — halleves, híg leves, lötty 
 

 

 

 

Яя 

 
 

я, мене — én 

я́блоко, -ка — alma 

я́вище, -ща — jelenség 

я́вка, -ки — megjelenés 

ягня́, -няти — bárány 

я́года, -ди — bogyó 

язи́к, -ка — nyelv 

яйце́, -ця — tojás 

як — hogy? 

я́кір, якоря — horgony 

я́кісний — minőségi (elemzés) 



я́лина, -ни — lucfenyő 

я́ма, ями — gödör 

янта́р, -рю — borostyánkő 

яр, яру — szakadék, hasadék 

я́рий — tavaszi 

я́рмарок, -рку — vásár 

я́сен, -на — kőrisfa 

яскра́вий — fényes, ragyogó 

я́сний — világos, derült, derűs 

ясноо́кий — kékszemű 

я́струб, -ба — héja 

ячмін́ь, -меню — árpa 

я́щірка, -ки — gyík 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Список найуживаніших мовленнєвих формул, які 

засвоюються в процесі навчання у 1-4 класах: 
 

1) привітання: привіт! Вітаю тебе! (до однолітків); доброго дня (ранку, 

вечора); доброго здоров’я (до старших); 

 

2) прощання: до побачення. Всього доброго! Хай щастить! До зустрічі. 

Пока! Добраніч; 

 

3) подяки: дякую; дуже дякую ;щиро дякую; красно дякую; 

 

4) ввічлива відповідь на запрошення: дякую, обов’язково прийду, щиро 

вдячний(а); красно дякую за запрошення; 

 

5) відповідь на подяку: прошу! Не варто дякувати, пусте!; 

 

6) пробачення: вибач(те), будь ласка; я не хотів(ла); перепрошую, 

даруй(те) мені; 

 

7) відповідь на пробачення: добре, вибачаю; добре, але не роби (не 

говори) більше так; 

 

8) побажання: смачного! (тобі, вам, усім) (під час обіду), бажаю успіхів; 

бажаю щастя; щасливої дороги; доброго здоров’я, бережи себе; хай 

щастить!; 

 

9) ствердження чогось, погодження з чимось: так, звичайно; звичайно є; 

є; звичайно, буду (прийду); гаразд;  

 

10) заперечення чогось: ні, не знаю; не бачив(ла); не чув (чула); 

 

11) ввічлива відмова від чогось (якоїсь пропозиції, запрошення): на 

жаль, не (з)можу; шкода, але я не зможу. . .; 

 

12) повідомлення про час дії: вчора, сьогодні, вранці, вдень, увечері, вночі, 

взимку, восени і т. д.; о першій (другій, третій) годині; о пів на другу (годину) і 

т. д.;  

 

13) припущення: мабуть, здається, можливо; 

 

14) впевненості – невпевненості, сумніву: звичайно. А як інакше; сумніваюся; 

мені здається, що . . .; хто його знає. . .;   

 



15) здивування: невже? Хіба? Не може бути!; 

 

16) власної точки зору: на мою думку. . .; я гадаю, що ...;  

 

17) несподіванки: отакої! Ні сіло, ні впало!  

 

18) радості: чудово! Прекрасно! Я дуже радий(а); 

 

19) гніву, незадоволення, досади: як ти можеш! Як можна таке 

говорити! Хай тобі грець! Йди геть! Не приходь більше! Не хочу тебе бачити 

(чути). Та добре! Хай уже; 

 

 
 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

Орієнтовний список українських слів 

для засвоєння учнями 1-2 класів 
 

1.  а  

2.  абó  

3.  автóбус (мн. -и)  

4.  алé  

5.  альбóм (в альбóмі)  

6.  бабýся (з бабýсею)  

7.  багáтий (-а, -е, мн. -і)  

8.  багáто 

9.  баклажáн (мн. -и)  

10.  батьки́ (-íв)  

11.  бíлий (-а, -е, мн. -і)  

12.  бíля (прийм.)  

13.  блаки́тний (-а, -е, мн. -і)  

14.  бли́зько 

15.  блýзка (у блýзці)  

16.  блю́дце (мн. -я, на блю́дці, на блю́дцях)   

17.  бородá 

18.  борщ (-ý)  

19.  брáтик (-ом)  

20.  брóви 

21.  буди́нок (у буди́нку, (мн. -и, -ів)), буди́нок культýри 

22.  будь лáска 

23.  Букови́на (на Букови́ні)  

24.  бýлочка (мн. -и)  

25.  буря́к (мн. -и́)  

26.  бутербрóд (мн. -и)  

27.  бýти (був, булó, булá, були́, бýдемо )   

28.  вáза (у вáзі)  

29.  варéник (мн. -и)  

30.  вари́ти (вáрить, звари́ла)  

31.  вдень 

32.  ведмéдик 

33.  вели́кий (-а, -е, мн.-і) 

34.  велосипéд (на велосипéді)  

35.  веснá (-óю)  

36.  весня́нка (-и)  

37.  вечéря 

38.  взи́мку 

39.  взувáти(ся) (взувáю, взýв, взýла) 

40.  взуття́ 

41.  взя́ти (-в, -ла)  

42.  ви – вас, вам, з ва́ми 



43.  ви́бач(те)  

44.  видéлка (-и)  

45.  ви́йти (з класу)  

46.  виногрáд 

47.  ви́росли (óвочі, фрýкти) 

48.  вистáва (на вистáву)  

49.  витирáтися (-юся)  

50.  вихідни́й (день)  

51.  вівся́на (кáша)  

52.  від (прийм.)  

53.  відповідáти (-ю, мн. -ють)  

54.  відчиня́ти (-ють), (відчини́ти)  

55.  вікнó(-а), на вікнí  

56.  він – йогó, йомý, ним, на ньóму 

57.  вірш (-а, мн. -і)  

58.  вíсім (вóсьмий, вóсьмому)  

59.  влíтку 

60.  вмивáтися (-юся)  

61.  вмíти (не вміти) 

62.  волóсся 

63.  вонá – її, їй, нéю, на ній 

64.  вонó  – йогó, йомý, ним, на ньóму 

65.  вони́ – їх, їм, ни́ми, них 

66.  восени́ 

67.  врáнці 

68.  врожáй (мн. -ї)  

69.  вузьки́й (-á, -é, -í)  

70.  вýлиця (на вýлиці)  

71.  вýхо (мн. -а)  

72.  вчи́телька (вчи́тельці, мн. вчительки́)  

73.  вчи́ти(ся), вчи́ш(ся), вчý(ся), вчáть(ся)   

74.  гáрний (-а, -е, мн. -і), гáрно 

75.  герб 

76.  гімн 

77.  гíрка (з гíрки)  

78.  гірки́й (-á, -é, мн. -і)  

79.  гірля́нда (мн. -и)  

80.  глéчик  

81.  головá (на головí)  

82.  горá (гóри, гóрами) 

83.  горóд (на горóді)  

84.  горóх 

85.  гóрщик (у гóрщику)  

86.  грáти у пíжмурки (у футбóл)  

87.  грáтися (-юся), грáтися в м’яч (у снíжки) 

88.  гребінéць (-цéм)  

89.  гречáна (кáша)  



90.  гриб (мн. -и́, -íв)  

91.  гри́вня (дві гри́вні, п’ять гри́вень)  

92.  грóші 

93.  грýша (-і) 

94.  гря́дка (на гря́дці)  

95.  гýби 

96.  гуля́ти (гуля́ю, гуля́єш, гуля́ємо) 

97.  гýмка 

98.  давáй(те)  

99.  дáй(те) (менí)  

100.  далéко 

101.  дарувáти (дарýю) 

102.  два (-і),  дрýгий (-а, -е, мн. -і)  

103.  двéрі (зачиня́ти, відчиня́́ти)  

104.  де? 

105.  дéв’ять (дев’я́тий, -а, -ому)  

106.  день (дня, сім днів)  

107.  дéрево (-а, мн. дерéва, з дерéв)  

108.  дéсять (деся́тий, -ому)  

109.  джéмпер 

110.  джи́нси 

111.  дивáн 

112.  дíвчинка (кл. -о, -у, мн. дівчáтка) 

113.  Дід Морóз 

114.  дідýсь (з дідусéм)  

115.  дім (у дóмі, додóму)  

116.  для  

117.  Дніпрó 

118.  до (шкóли)  

119.  дóброго дня (вітання)  

120.  дóвгий (-а, -е, мн. -і)  

121.  дóнька (дóньки, дві дóньки) 

122.  допомагáти (-ю, -єш, допомóже)   

123.  дóшка (на дóшці)  

124.  дощ 

125.  дýже  

126.  дя́кую (тобí, вам)  

127.  є 

128.  живíт 

129.  жи́ти (живý, -éш, -емó, -етé, -ýть)  

130.  жóвтий (-а, -е, жóвте ли́стя) 

131.  жовтíє (ли́стя)  

132.  з (прийм.)  

133.  зав’я́зувати (зав’язáв, -ла)  

134.  зайти́ (зайди́ до клáсу, ви́йди з клáсу)  

135.  зáйчик 

136.  Закарпáття (на Закарпáтті)  



137.  запашни́й (-á, -é, мн. -і)  

138.  запи́тувати (запи́тує, запитáв (-ла))  

139.  зачиняти (зачиня́є, зачини́в (-ла))  

140.  збирáти (-є, -ють, зібрáв (-ла, -ли))  

141.  звари́ти (звари́ла)  

142.  звáти (як тебе звáти (звýть)?) 

143.  зви́чай (мн. зви́чаї) 

144.  звичáйно 

145.  звíдки? 

146.  зелéний (-а, -е, мн. -і)  

147.  зеленíти (-є)  

148.  зíрка 

149.  зимá 

150.  зимóві канíкули 

151.  злíва 

152.  знайóмство 

153.  зóшит (мн. -и)  

154.  зрозумíти (зрозумíла, зрозумíв)  

155.  зýби (чи́стити зýби) 

156.  зубнá щíтка 

157.  зупи́нка (на зупи́нці, мн. -и)  

158.  і (тáто і мáма)  

159.  íграшка (-и, -ами)  

160.  ї́сти (їм, їси́, їв, ї́ла, їл́и, їдя́ть)  

161.  йти, йду, йде, йдуть  

162.  кáва  

163.  кав’я́рня (у кав’я́рні)  

164.  капелю́х (у капелю́сі)  

165.  капýста 

166.  кáпці 

167.  кáрі (óчі)  

168.  картóпля (з картóплею)  

169.  кастрýля (у кастрýлі)  

170.  катáтися на велосипéді (на сáнках, на ли́жах, на ковзанáх)  

171.  кáша (-і)  

172.  кварти́ра (у кварти́рі)  

173.  квасóля 

174.  квíти (багáто квíтів, з квíтами)  

175.  кéди 

176.  Ки́їв (у Ки́єві)  

177.  ки́лим 

178.  кисíль 

179.  ки́слий (-а, -е, мн. -і) 

180.  кілогрáм 

181.  кімнáта (-у, у кімнáті, дві кімнáти)  

182.  клас (у клáсі)  

183.  кни́жка (-и, у кни́жці, мн. книжки́)  



184.  ковбасá (з ковбасóю)  

185.  ковзани́ (на ковзанáх)  

186.  коля́дка (співáти коля́дки)  

187.  колядувáти (колядýють, колядувáли)  

188.  кольорóвий (-і олівцí)  

189.  компóт  

190.  комп’ю́тер 

191.  конвáлія (мн. -ї)  

192.  кóник (на кóнику)  

193.  копáти (копáють, копáла, копáв)  

194.  корóткий (-а, -е, мн. -і)  

195.  кóштувати (кóштує)  

196.  краї́на 

197.  край 

198.  крáшанка (-и, мн. -и́) 

199.  крéйда (-ою)  

200.  кріп (з крóпом) 

201.  крíсло (-а)  

202.  кросíвки 

203.  крýглий (-а, -е, мн. -і)  

204.  кýбик (мн. -и)  

205.  кýлька (мн. -и)  

206.  купувáти (купи́, купи́в (-ла), купýємо)  

207.  кýртка (у кýртці)  

208.  кучеря́ве (волóсся)  

209.  лежáти (лежи́ть сніг, лежáть книжки́)   

210.  ли́жі 

211.  ли́стя (вживається в одн.)  

212.  лíва (ногá, рукá)  

213.  лінíйка 

214.  ліс (у лíсі, ліси́, лісáми) 

215.  ліхтáрики (ігр.)  

216.  лóжка (-и, мн. ложки́), лóжечка 

217.  люби́ти (люблю́, лю́биш)  

218.  люди́на, мн. лю́ди 

219.  ля́лька (дай мені ля́льку, мн. ляльки́) 

220.  м’яки́й (-á, -é, мн. -í)   

221.  магази́н (у магази́ні) (мн. -и) 

222.  майдáн (на майдáні)  

223.  мáйка (у мáйці)  

224.  малéнький (-а, -е, мн. -і)  

225.  мáло 

226.  малювáти (малю́ю, -є )  

227.  мáма (-и, -і, -ою)  

228.  мáнна (кáша)  

229.  мáсло (з мáслом) 

230.  мáти (мáю, -є, -єш)  



231.  маши́нка (-ою)  

232.  менé (менé звати …; у мéне є …; дай менí …)  

233.  менí трéба вчи́ти … (малювáти) 

234.  метрó 

235.  ми (нас, нам, нáми)  

236.  ми́ло (-ом)  

237.  ми́ти (-ю, -єш)  

238.  мій (моя́, моє́, мої́, могó, моє́му, мої́й)  

239.  мíсто (у мíсті, мн. містá)  

240.  мóва (-ою, -у)  

241.  молóдший  (-а)  

242.  молокó (-á)  

243.  мóрква 

244.  морóзиво 

245.  м'я́со (з м’я́сом)  

246.  на (прийм.)  

247.  навчáти(ся) (-є(ться))  

248.  називáється 

249.  найбíльший (-а, -е, мн. -і)  

250.  нали́ти (нали́й, наллю́)  

251.  намалювáти (-в, -ла)  

252.  нарóд (мн. -и, багáто íнших нарóдів)  

253.  наси́пати (-в, -ла) 

254.  наш (-а, -е, мн. -і)  

255.  не (не мóжу, не знáю)  

256.  нéбо (на нéбі) 

257.  невели́кий (-а, -е, мн. -і) 

258.  недалéко (від…)  

259.  немá(є)  

260.  ні 

261.  ніж (ножéм)  

262.  ніс (нóса) 

263.  нови́й (-á, -é, мн. -í) 

264.  Нови́й рік 

265.  ногá (-и́, на нозí, мн. нóги, на ногáх) 

266.  оберéжно 

267.  обід 

268.  обíдати (-ю, -єш, -в, -ла, -ли)  

269.  обли́ччя 

270.  óвочі 

271.  огірóк (огірки́)  

272.  оди́н (-а, -е, мн. -і) 

273.  однó (двó-, три́-) поверхóвий (мн. -і)  

274.  óдяг (у óдязі)  

275.  одягáти(ся), (одягáюся, одя́гся, одяглáся)  

276.  óзеро (озéра)  

277.  олівéць (олівцéм, мн. -í, )  



278.  опадáє (ли́стя)  

279.  óсінь  

280.  ось 

281.  óчі 

282.  п’я́ть (п’я́тий, -ому)  

283.  пáлець (мн. пáльці, -ів)  

284.  пальтó (у пальтí, два пальтá)  

285.  парк (мн. -и) 

286.  пáрта(-и, на пáрті)  

287.  пáска(-и, дві пáски, мн. -и́) 

288.  пекти́ (пиріжки́, пáску)  

289.  пенáл (у пенáлі) 

290.  пéрець 

291.  пéрший (-а, -е, мн. -і)  

292.  пиріжóк ( мн. пиріжки́)  

293.  пи́санка (-и, мн. -и́) 

294.  писáти (пишу́, пи́ше, пи́шуть)   

295.  пи́ти (п’ю, п’є, п’єш, пив, пилá, пили́)  

296.  під (пáрту, подýшку)  

297.  підрýчник (мн. -и)  

298.  пíсня (мн. піснí)  

299.  пíшки (іти́ пі́шки)  

300.  плáття (у плáтті)  

301.  плащ (у плащі́)  

302.  плечé (мн. плéчі)  

303.  пóверх (два пóверхи, на другому пóверсі)  

304.  подáти (подáй)  

305.  подарувáти (подарувáв, -ла)  

306.  подарýнок (мн. подарýнки) 

307.  подóбатися (подóбається)  

308.  подýшка  

309.  познайóмився (-лась)  

310.  поклáсти (поклáв, поклáла)  

311.  поли́ця (-і), поли́чка (-и)  

312.  поля́к (-чка, мн. -и)  

313.  поми́в (-ла)  

314.  помідóр (мн. -и)  

315.  пóряд (прийм.)  

316.  посади́ти (-в, -ла, -ли)  

317.  посерéдині 

318.  постáвити (постáв тарíлку, скля́нку)  

319.  пóсуд 

320.  пóтім 

321.  пóшта 

322.  прáва (рукá, ногá)  

323.  прáпор (мн. -и́)  

324.  прибирáти (-ю, -єш, прибрáв, -ла)  



325.  привíт! 

326.  пригощáти (-є, -в, -ла)   

327.  приїх́ати (-в, -ла) 

328.  прóлісок (мн. прóліски) 

329.  прóшу 

330.  птах (мн. птахи́) 

331.  птáшка (-и, мн. пташки́, прилетíли пташки́) 

332.  п’ять(п’я́тий)  

333.  рáнець (у рáнці)  

334.  рíдний (-а, -е, мн. -і)  

335.  рíзати  

336.  Різдвó 

337.  рíзка (мн. різки́)  

338.  рíчка (-и, мн. річки́, швидки́ми рíками) 

339.  роби́ти (ліпи́ти, ліпи́ли) сніговý бáбу 

340.  роди́на (у роди́ні)  

341.  роздягáтися (-юся, -єшся, -вся, -лася)  

342.  роззувáтися (-юся, -єшся, -вся, -лася)  

343.  розпи́сувати (я́йця)  

344.  розповідáти (-ю, -є, -в, -ла)  

345.  розчíсувати (-ю, -є, -в, -ла)  

346.  росія́нин (-нка, мн. -и)  

347.  рот 

348.  рукá (-и́, мн. рýки, у руцí)  

349.  рукави́чки 

350.  румýн (-нка, мн. -и)  

351.  рум'я́ні (щíчки)  

352.  рýчка (-и, -ою)  

353.  рушни́к (рушникóм)  

354.  ряд (мн. ряди́) 

355.  сад (у садý)  

356.  сади́ти/посади́ти (посади́ла, -ли)  

357.  сам (самá) 

358.  сандáлі 

359.  санки́ (на санкáх)  

360.  свій (своє́ мíсто, люби́ти свогó та́та, свою́ ма́му…)  

361.  світи́ти (свíтить сóнце)  

362.  свíтлий (-а, -е, мн. -і) 

363.  Святи́й Миколáй 

364.  свя́то (мн. святá) 

365.  селó (у селí, біля селá)  

366.  сестрá (-і, -ою, мн. сéстри, дві сестри́)  

367.  син (мн. сини́)  

368.  си́ній (-я, -є, мн. -і)  

369.  си́ньо-жóвтий (прáпор) 

370.  сир (з си́ром)  

371.  сік 



372.  сіль 

373.  сім, сьóмий 

374.  сíрі (óчі)  

375.  сíяти (горóх, мóркву)  

376.  сказáти (сказáв, -ла, скажи́)  

377.  скíльки (кóштує)?  

378.  складáти (-áю, склáв, склáла, давáй складéмо)   

379.  скля́нка (у скля́нці)  

380.  скрізь (прийм.)  

381.  сли́ва (-и) 

382.  слýхати (-ю, -є, -ють, (по)слýхай(те))  

383.  слухня́ний / неслухня́ний) (-а, мн. -і) 

384.  смачни́й (-á, -é, мн. -í) 

385.  смáчно 

386.  смачнóго! 

387.  сніг (сніг ідé, тáне)  

388.  сніговá бáба 

389.  Снігýронька 

390.  снідáнок (на снідáнок)  

391.  снíдати (снíдає, снíдаєш)  

392.  сніжи́нка (-и) 

393.  солóдкий (-а, -е, мн. -і) 

394.  сóнце  

395.  сорóчка (у сорóчці)  

396.  спекти́ (-лá)  

397.  спідни́чка (у спідни́чці)  

398.  спорти́вний майдáнчик 

399.  спочáтку  

400.  спрáва 

401.  стáрший (-а)  

402.  стіл (на столí)  

403.  стілéць (мн. -цí)  

404.  столи́ця 

405.  стоя́ти (стої́ть, стоя́в, -ла, -ло)  

406.  сýкня (у сýкні)  

407.  суп 

408.  сусíд, сусíдка (мн. сусíди) 

409.  та 

410.  так 

411.  там 

412.  тарíлка (у (на) тарíлці, мн. -и́)  

413.  тáто (з тáтом)  

414.  твій (твоя́, твоє́, твою́, твогó, твої́, твої́м)  

415.  теáтр (у теáтрі)  

416.  теж (ми теж були́…)  

417.  телевíзор 

418.  тепéр  



419.  тéплий (-а, -е, мн. -і)  

420.  ти (тебé, тобí, з тобóю, від (до, за) тéбе)  

421.  тíльки (тíльки зóшити)  

422.  тíстечко (-а, з тíстечком)  

423.  торт 

424.  травá  

425.  трамвáй (мн. -ї)   

426.  трáнспорт 

427.  трéба 

428.  три́ (трéтій, -я, -є, трéтьому)  

429.  тролéйбус 

430.  тут 

431.  тýфлі 

432.  у (в)  

433.  у мéне (тéбе, нéї) є ... 

434.  у мéне(тéбе, нéї) нема ... 

435.  увéчері 

436.  угорець (-рка, мн. угорці)  

437.  Україн́а (в Украї́ні)  

438.  украї́нська мóва, україн́ський письмéнник (óдяг)  

439.  украї́нець (-нка, мн. -ці)  

440.  урóк (на урóці)  

441.  ýчень, учени́ця, мн. ýчні 

442.  фáрба (-и)  

443.  фарбувáти 

444.  фіáлка (мн. -и)  

445.  фрýкти 

446.  футбóлка 

447.  хліб (шматóк хлíба)  

448.  хлóпчик (-а, -у, мн. -и) 

449.  хмáра (мн. -и)  

450.  хмáрне (нéбо)  

451.  ходи́ти (ходжý, хóдиш, хóдимо, хóдять) 

452.  холóдний (-а, -е, мн. -і)   

453.  хóлодно 

454.  хотíти (хóчу, хóче, хóчеш, хóчемо, хóчуть)  

455.  хýстка (у хýстці, носи́ти хýстку)  

456.  цвісти́ (цвітé (-ýть))  

457.  цей, ця, це, цю, цьогó, ці 

458.  цибýля 

459.  цирк 

460.  цікáвий (-а, -е, мн. -і)  

461.  цукéрка (мн. -и)  

462.  цýкор 

463.  чай 

464.  чáйник 

465.  часни́к 



466.  чáсто 

467.  чáшка (у чáшці, мн. -и́)  

468.  червóний (-а, -е, мн. -і) 

469.  череви́к (мн. -и)  

470.  Чернівéцька (óбласть)  

471.  Чернівцí (поїх́али у Чернівцí, живемó у Чернівця́х)  

472.  чи (чи є у тéбе…?)  

473.  чий, чия́, чиє́, чиї?́ 

474.  чим? (чим пи́шеш (їд́еш)?)  

475.  чи́стий (-а, -е, мн. -і) 

476.  чи́стити, чи́щу (зýби, óдяг)  

477.  читáти (читáю, -єш, -є)  

478.  чóбіт (мн. чóботи, чобíт)  

479.  чóрний (-а, -е, мн. -і)  

480.  чоти́ри, четвéртий (-ому)  

481.  шáпка (у шáпці)  

482.  шáпочка (у шáпочці)  

483.  шарф  

484.  шáфа (у шáфі)  

485.  ширóкий (-а, -е, мн. -і)  

486.  ши́ти (ши́є, поши́ла)  

487.  ши́я (на ши́ї) 

488.  шíсть, шóстий (-ому)  

489.  шкарпéтки 

490.  шкодá (шкодá, що не знáєш)  

491.  шкóла (у шкóлі, у шкóлу, від (до) шкóли)  

492.  шматóк (хлíба)  

493.  шóрти 

494.  штани́ 

495.  ще 

496.  щíтка (-ою)  

497.  що є… ?  

498.  що рóбить? що рóблять? що роби́в (роби́ла)?  

499.  що це? 

500.  щоб (трéба, щоб ви сказáли)  

501.  я – менé (звáти), менí, зі мнóю 

502.  я́блуко (-а, з я́блуками) 

503.  я́блучний (сік)  

504.  язи́к (язикá)  

505.  як? як звáти йогó (її́, тебé)?   

506.  яки́й, якá, якé, якí? 

507.  яли́нка (на яли́нці, біля яли́нки)  

 

 

 


