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Les 1, tekst 1
1010 leeftijd életkor
1011 gekomen jött
1012 bevalt tetszik
1013 wil akar
1014 antwoord válasz
1015 geven adni
1016 durft mer
1017 beurt (aan de -) sor (-ra kerül)
1018 kennen ismerik
1019 beter jobb

Les 1, tekst 2
1020 spreek beszélek
1021 geleerd tanult
1022 met (itt rag) ul, ül
1023 tijd idő
1024 besteedt fordít
1025 taal nyelv
1026 verstaat ért
1027 vertelt elmond
1028 luisteren hallgat
1029 belangstelling érdeklődés
1030 antwoorden válaszok
1031 hoofdstad főváros
1032 regering kormány
1033 meeste legtöbb
1034 cursus tanfolyam
1035 onthouden megjegyezett
1036 herinnert zich emlékszik

Les 1, tekst 3
1037 spreekt beszél
1038 versta értek
1039 spreken beszélnek
1040 vraag kérdem
1041 langzamer lassabban
1042 herhalen ismételni
1043 tamelijk meglehetősen
1044 gelukkig boldog
1045 beelden képek
1046 luistert hallgat
1047 begrijpen megérteni
1048 leert tanul
1049 begrip fogalom
1050 inmiddels már

1051 zevenhonderd hétszáz
1052 breiden kibővítjük
1053 minstens legalább
1054 duizend ezer
1055 vlag zászló
1056 volkslied himnusz

Les 2, tekst 1
1057 eruit kinéz (valahogy)
1058 bestaat áll (valamiből)
1059 banen sávok
1060 elk mindegyik
1061 kleur szín
1062 bovenste felső
1063 rood piros
1064 onderste alsó
1065 blauw kék
1066 middelste középső
1067 wit fehér
1068 herken felismer
1069 behoort tartozik (valamihez)
1070 lijken hasonlít (valamire)
1071 vlaggen zászlók
1072 Franse francia
1073 onder lefelé
1074 Luxemburg Luxemburg
1075 behoorde tartozott
1076 verschil különbség
1077 lichter világosabb
1078 bepaalde bizonyos
1079 betekenis jelentés

les 2, tekst 2
1080 lied dal
1081 zogenaamde úgynevezett
1082 gespeeld játszott
1083 gebeurtenissen események
1084 feestdagen ünnepnapok
1085 denk gondoljon
1086 interland nemzetközi mérkőzés
1087 Koningsdag A király születésnapja
1088 Bevrijdingsdag a felszabadulás ünnepe
1089 wist tudott
1090 gemaakt csinált

1091 vier-en-een-
halve négy és fél
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1092 eeuw évszázad
1093 beroemde híres
1094 figuur alak
1095 geschiedenis történelem
1096 Spaanse spanyol
1097 koninkrijk királyság
1098 onafhankelijke független
1099 staat állam
1100 Spanje Spanyolország
1101 katholiek katolikus
1102 protestant protestáns
1103 koning király
1104 dwong
1105 hen őket
1106 vond kényszerítette
1107 vrijheid szabadság
1108 godsdienst vallás
1109 moest kell
1110 begon kezdődött
1111 oorlog háború
1112 tachtig nyolcvan
1113 geduurd tartott

Les 3, tekst 1
1114 democratie demokrácia
1115 democratisch demokratikus
1116 evenals ugyanúgy
1117 landen országok
1118 eu EU
1119 uitleggen elmagyarázni
1120 vertellen elmondani
1121 volk nép
1122 macht hatalom
1123 vormen alakítanak
1124 partijen pártok
1125 besturen kormányozzák
1126 Nederlander holland (férfi)
1127 geldt érvényes
1128 zowel (… als) mind / (….mind)
1129 mannen férfiak
1130 rijke gazdag
1131 arme szegény
1132 stemmen szavazni
1133 gevangenis börtön
1134 meent véli
1135 stem szavazat

1136 evenveel ugyanannyit
1137 waard ér

Les 3, tekst 2
1138 tja hát
1139 partij párt
1140 negenennegentig kilencvenkilenc
1141 procent százalék
1142 oh óh
1143 zoiets ilyesmi
1144 klopt stimmel
1145 echte valódi
1146 ten eerste először
1147 politieke politikai
1148 gekozen választott
1149 jou téged, neked
1150 lid tag

Les 3, tekst 3
1151 waarschijnlijk valószínűleg
1152 koningin királynő
1153 president elnök

1154 minister-presi-
dent miniszterelnök

1155 premier miniszterelnök
1156 belangrijkste legfontosabb
1157 persoon személy
1158 een-twee-drie azonnal
1159 beantwoorden megválaszolni
1160 ministers miniszterek
1161 besluiten döntések
1162 wetten törvények
1163 zetten (aláírással) ellátni
1164 mening vélemény
1165 openbaar nyilvános
1166 geregeld szabályozott
1167 speelt játszik
1168 rol szerep
1169 leven élet
1170 jawel igenis
1171 verkiezingen választások
1172 wijs kinevezek
1173 informateur tanácsadó
1174 benoem kinevezem
1175 burgemeesters polgármesterek
1176 verbaast csodálkozik
1177 nuttige hasznos
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1178 contacten kapcsolatok
1179 buitenland külföld
1180 toespraak beszédet mond
1181 eenmaal egyszer
1182 schrijft ír
1183 nauwelijks alig
1184 invloed befolyás
1185 vraagje kérdés
1186 pers sajtó
1187 ach áh
1188 valt (- mee) nem okoz gondot
1189 vrije szabad
1190 noodzakelijk szükséges
1191 dank köszönet
1192 gesprekje beszélgetés

Les 4, tekst 1
1193 totdat amíg

1194 identiteitsbewijs személyazonossági iga-
zolvány

1195 rijbewijs jogosítvány
1196 ander más
1197 officieel hivatalos
1198 document okmány
1199 verboden tiltott
1200 slaan ütni
1201 vervelend bosszantó
1202 geslagen ütött
1203 kindertelefoon gyermek-segélykérő telefon
1204 volwassenen felnőttek
1205 bellen telefonálni
1206 taak feladat
1207 burgers polgárok
1208 regels szabályok
1209 zeggen mondjuk
1210 beslist határoz

Les 4, tekst 2
1211 recht jog (valamire)
1212 klinkt hangzik
1213 verdient keresel
1214 huurtoeslag lakbérpótlék
1215 ontvangt kapsz
1216 belastingdienst adóhivatal
1217 immers ugyanis
1218 stel képzeld el
1219 moderne modern

1220 maatschappij társadalom
1221 maakt csinálsz
1222 zaken dolgok
1223 boeken könyvek
1224 schriften füzetek
1225 medische orvosi
1226 zorg ellátás
1227 specialist szakorvos
1228 ziekenhuis kórház
1229 waarop mire
1230 lijstje lista

Les 5, tekst 1
1231 werkten dolgoztak
1232 buitenshuis házon kívül
1233 fabriek gyár
1234 kantoor iroda
1235 verdienen keresni
1236 gezin család
1237 situatie helyzet
1238 volledig teljesen
1239 veranderd megváltozott
1240 oorzaak ok
1241 verandering változás
1242 vast (- stellen) megállapítani
1243 stellen (vast -) megállapítani
1244 trouwde
1245 jong fiatal
1246 kreeg kapott
1247 gemiddeld átlagos
1248 bestond állt
1249 à (tól ig) -
1250 hadden volt (valamijük)
1251 daardoor ezáltal
1252 gebonden kötve
1253 kon tudott
1254 haast szinte
1255 onmogelijk lehetetlen
1256 jaren évek
1257 opvang gyermekmegőrző
1258 jonge fiatal
1259 blijven maradni
1260 korter rövidebb

Les 5, tekst 2
1261 meisjes lányok
1262 vijftig ötven
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1263 zestig hatvan
1264 gingen mentek
1265 aparte külön
1266 christelijke keresztény
1267 islamitische moszlim
1268 vak szak
1269 werden lesz
1270 timmerman ács
1271 schilder festő
1272 elektricien villanyszerelő
1273 loodgieter vízvezeték-szerelő
1274 automonteur autószerelő
1275 knappe okos
1276 leerden tanultak
1277 ingenieur mérnök
1278 leraar tanár
1279 advocaat ügyvéd
1280 konden lehettek (volna)
1281 zogenaamde úgynevezett
1282 huishoudschool háztartási iskola
1283 volgden következtek
1284 ideale ideális
1285 huishouden házimunka
1286 koken főzni
1287 wassen mosni
1288 enzovoort és így tovább
1289 trouwden házasodtak
1290 bleven maradtak
1291 kregen szültek
1292 had volt   
1293 zin kedv (- valamihez)
1294 studeren tanulni
1295 verstand értelem
1296 meesten legtöbben
1297 mochten szabad volt
1298 verpleegster ápolónő
1299 secretaresse titkárnő
1300 onderwijzeres tanítónő
1301 typische tipikus
1302 beroepen foglalkozások

Les 5, tekst 3
1303 slimme eszes
1304 lagere alacsonyabb
1305 voorbij elmúlt
1306 blijken kiderülni

1307 slim okos
1308 slimmer okosabb
1309 zie látsz
1310 let figyelj
1311 jas köpeny
1312 assistent asszisztens
1313 laatst legutóbb
1314 medicijnen gyógyszerek
1315 Marokkaanse marokkói
1316 hielp segített
1317 mooie szép
1318 moeite fáradság
1319 verstaan megérteni
1320 sprak beszélt
1321 perfect tökéletes
1322 ingeburgerd beilleszkedett
1323 samenleving társadalom

Les 6, tekst 1
1324 immigratie bevándorlás
1325 integratie beilleszkedés
1326 buitenlanders külföldiek
1327 klimaat éghajlat
1328 aantrekkelijk vonzó
1329 donkere sötét
1330 grijze szürke
1331 wolken felhők
1332 dankzij köszönhető
1333 zelden ritkán
1334 hete forró
1335 regen eső
1336 tevreden elégedett
1337 groeit nő
1338 bloeit virágzik
1339 kou hideg
1340 ideaal ideális
1341 regelt szabályoz
1342 temperatuur hőmérséklet
1343 centrale központi
1344 verwarming fűtés
1345 gezegd mondva
1346 Noord-Europa Észak-Európa
1347 komst jövetel
1348 vertrokken eljöttem
1349 vreesde aggódtam
1350 zat ültem
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1351 voortdurend állandóan
1352 angst félelem
1353 redenen okok
1354 volgen követni
1355 huwelijk házasság

Les 6, tekst 2
1356 zomaar csakúgy
1357 binnenkomen bejönni
1358 eisen követelmények
1359 gesteld állítanak
1360 bijdrage hozzájárulás
1361 leveren nyújt
1362 integreren beilleszkedni
1363 integreert beilleszkedik
1364 contact kapcsolat
1365 prettig jó
1366 gevraagd megkérdez
1367 verwacht elvárják
1368 kennis ismeret
1369 ouderavonden szülői értekezletek
1370 moeders anyák
1371 vaders apák
1372 sportclub sportklub
1373 normale normális
1374 jezelf magad
1375 biedt kínál
1376 beste jobb

Les 6, tekst 3
1377 beschouwt tekinti
1378 bekende ismert
1379 uitdrukking kifejezés
1380 vadertje apa(ország)
1381 zorgt gondoskodik
1382 familieleden családtagok
1383 leuke kellemes
1384 bedoeling cél
1385 betrekken bevonni
1386 zorgen gondoskodnak
1387 broers fivérek
1388 zussen leánytestvérek
1389 ooms nagybácsik
1390 tantes nagynénik

Les 7, tekst 1
1391 loon fizetés
1392 zodat hogy
1393 kosten költségek
1394 elektriciteit elektromosság
1395 oplossing megoldás
1396 bedacht kitalált
1397 beschikt rendelkezik
1398 gelijk azonos
1399 minimumloon minimumbér
1400 werkgever munkaadó
1401 geweldig nagyszerű
1402 bestaat létezik
1403 daaraan erre
1404 gedacht gondolt
1405 extra külön
1406 toeslag támogatás
1407 nogal meglehetősen
1408 ingewikkeld bonyolult
1409 sociale szociális
1410 dienst itt: osztály
1411 lossen megoldani

Les 7, tekst 2
1412 UWV -
1413 uitkeringen támogatás
1414 langskomen elmenni
1415 gehad volt neki
1416 ging szólt
1417 wilden akarták
1418 zocht keresek
1419 vroegen kérdezték
1420 deed tettem
1421 baby baba
1422 breng viszem
1423 haal elhozom
1424 zo’n ilyen
1425 feitelijk tulajdonképpen
1426 niks semmi
1427 zei mondta
1428 tijdelijk ideiglenes
1429 bedoeld tekintendő
1430 denkt gondolkodik
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Les 8, tekst 1
1431 wet törvény
1432 raakt kerül
1433 stuur kormány
1434 voorbeeld példa
1435 gezicht arc
1436 bedekken eltakarni
1437 scheiden elválni
1438 rechten jogok
1439 hoeven kell
1440 belangrijke fontos
1441 grapje vicc
1442 gelijker egyenlőbb

Les 8, tekst 2
1443 grondwet alkotmány
1444 luidt hangzik
1445 bevindt tartózkodik
1446 gelijke azonos
1447 wijze mód
1448 behandeld kezelik
1449 voegt hozzáfűzi
1450 oefenen gyakorolni
1451 christen keresztény
1452 enkel semmilyen
1453 jood zsidó
1454 moslim moszlim
1455 synagogen zsinagógák
1456 moskeeën mecsetek
1457 bouwen építeni
1458 meningsuiting véleménynyilvánítás
1459 dief tolvaj
1460 eerlijk becsületes
1461 goud arany
1462 aantonen bebizonyítani
1463 lieg hazudsz
1464 liegen hazudni

Les 8, tekst 3
1465 stelen lopni
1466 bisschop püspök
1467 rechter bíró
1468 veroordeeld elítélték
1469 gek furcsa
1470 leider vezető
1471 overheid hatóságok

1472 stond állt
1473 kranten újságok
1474 spraken beszélt
1475 vonden gondoltak
1476 bakkers pékek
1477 ervan erről
1478 blij örültek
1479 uitspraak ítélet

Les 9, tekst 1
1480 huurt bérel
1481 twee-kamerflat két szobás lakás
1482 in totaal összesen
1483 vijfenzestig hatvanöt
1484 vierkante négyzet

1485 woningbouwve-
reniging lakásépítő szövetkezet

1486 huurcontract bérleti szerződés
1487 daarin benne
1488 plichten kötelezettségek
1489 organisatie szervezet
1490 goedkope olcsó
1491 moesten kellett
1492 ruim több mint
1493 particulier magán
1494 makelaar ingatlanközvetítő
1495 geschikt alkalmas
1496 inkomen jövedelem
1497 woonden laktatok
1498 huurde béreltél

Les 9, tekst 2
1499 woonboot lakóhajó
1500 gegaan ment
1501 precies pontos
1502 verhuisd elköltöztek
1503 gauw gyorsan
1504 opgeschreven felírta
1505 t.o. szemben
1506 Rotterdam Rotterdam
1507 genomen utazott
1508 gelopen gyalogolt
1509 wonder csoda
1510 midden közepe
1511 drukke forgalmas
1512 natuur természet
1513 boot hajó
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1514 prima nagyon
1515 tweeën kettőnk
1516 dak tető
1517 tuintje kert
1518 Chinees kínai
1519 gegeten ettek
1520 restaurant étterem
1521 gezellig hangulatos
1522 gebracht vitték
1523 voorop elöl
1524 achterop hátul
1525 verkeer forgalom
1526 ervaring tapasztalat

Les 9, tekst 3
1527 liepen mentünk
1528 zagen láttunk
1529 praktisch gyakorlati
1530 belang érdek
1531 beheerst tud
1532 begrijpt érti
1533 ontmoette találkozott
1534 keek nézte
1535 buren szomszédok
1536 nodigt (- uit) meghív
1537 vriendjes barátok
1538 dochters lányai

Les 10, tekst 1
1539 Kerstmis Karácsony
1540 kerstvakantie karácsonyi szünet
1541 gesloten be van zárva
1542 christelijk keresztény
1543 feest ünnep
1544 joods zsidó
1545 islamitisch moszlim
1546 einde vége
1547 vieren ünnepelni
1548 China Kína
1549 gevierd megünnepel
1550 viert megünnepli
1551 religieuze vallási
1552 feesten ünnepek
1553 volgens szerint
1554 contract szerződés
1555 vakantiedagen szabadnap
1556 bezoeken felkeresni

Les 10, tekst 2
1557 titel cím
1558 artikel újságcikk
1559 bleek kiderült
1560 onderzoek felmérés
1561 agenda határidő napló
1562 vergeleken összehasonlítva
1563 muziekles zeneóra
1564 vriendje barát
1565 beide mindketten
1566 gevaarlijk veszélyes
1567 brengen viszik
1568 gehaald hozzák

Les 10, tekst 3
1569 vereniging egyesület
1570 club klub
1571 soorten féle
1572 verenigingen egyesületek
1573 clubs klubok

1574 muziekve-
renigingen zenei egyesületek

1575 wandelclubs gyalogló klubok
1576 hobbyclubs hobbi klubok
1577 fit jó kondíció
1578 beweegt mozogsz
1579 museum múzeum
1580 toneel színdarabok
1581 film film
1582 concert koncert
1583 trekt vonz
1584 bezoekers látogatók
1585 gaan (- uit) elmennek (szórakozni)
1586 discotheek diszkó
1587 feestje buli
1588 verre távoli
1589 reizen utazások
1590 fietstochten biciklitúrák
1591 plannen terveznek
1592 eventjes pillanatnyilag

Les 11, tekst 1
1593 dik kövér
1594 dun sovány
1595 kleding ruha
1596 seizoenen évszakok
1597 verandert változik
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1598 dagelijks naponta
1599 zomers nyáron
1600 trek felveszek
1601 zomerkleren nyári ruha
1602 dikke vastag
1603 warme meleg
1604 dunnere vékonyabb
1605 dragen hordani
1606 regenjas esőkabát
1607 aantrekken felvenni
1608 s morgens reggelente
1609 fris hűvös
1610 gekleed öltözve
1611 passen illeni
1612 broek nadrág
1613 past illik
1614 strak szűk
1615 grotere nagyobb
1616 maat szám
1617 hoor hallom
1618 trekken felvenni
1619 kast szekrény
1620 hangt tele van

Les 11, tekst 2
1621 nieuwste legújabb
1622 mode divat
1623 bloot csupasz
1624 bedekt fedett
1625 modernste legdivatosabb
1626 vriendinnetjes barátnők
1627 merk márka
1628 shirt ing
1629 jassen kabátok
1630 gezinnen családok
1631 kinderbijslag családi pótlék
1632 luxe luxus
1633 bijbaan mellékállás
1634 zoeken keress
1635 prachtige szép
1636 jurk ruha
1637 controleren ellenőrizni
1638 huiswerk házi feladat
1639 indruk benyomás
1640 leraren tanárok
1641 vraag (- af) kérdezem

1642 uniform egyenruha

Les 11, tekst 3
1643 verschillen különbségek
1644 kwestie kérdés
1645 modern modern
1646 ouderwets elavult
1647 andersom fordítva
1648 ín népszerű
1649 nú most
1650 juist éppen
1651 materialen anyagok
1652 gewoonte szokás
1653 gewoontes szokások
1654 kleedde felöltöztek
1655 kwam jött
1656 ene bizonyos
1657 droegen viseltek
1658 gelegenheden alkalmak
1659 aantrekt felveszel
1660 verschilt változik
1661 bruiloft lakodalom
1662 begrafenis temetés
1663 zou fogsz
1664 solliciteren állásinterjú
1665 alledaagse hétköznapi
1666 toon mutatsz
1667 respect tisztelet
1668 netjes rendes
1669 keurig csinos
1670 ongepast nem odaillő
1671 draagt visel   
1672 geloof hit
1673 ideeën elképzelések
1674 voorbeelden példák

Les 12, tekst 1
1675 verzekeringen biztosítások
1676 financiële pénzügyi
1677 zekerheid biztonság
1678 voorkómen előfordulni
1679 verzekering biztosítás
1680 afsluiten kötni
1681 polis kötvény
1682 voorwaarden feltételek
1683 maandelijks havi
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1684 enorm óriási
1685 schrik ijedség
1686 rekeningen számlák
1687 ziekenhuizen kórházak
1688 specialisten szakorvosok
1689 tandartsen fogorvosok

1690 ziektekostenver-
zekering betegbiztosítás

1691 verzekerd biztosított
1692 ziektekosten biztosítási költségek
1693 verplicht kötelező
1694 hoef kell
1695 basisverzekering alapbiztosítás
1696 verzekeren biztosítani
1697 behandelingen kezelések
1698 uitgebreider bővített
1699 pakket csomag
1700 schade kár
1701 kostbare költséges
1702 zaak ügy
1703 autoverzekering autóbiztosítás
1704 afgesloten kötött
1705 onzeker változó
1706 bestaan léteznek

1707 slecht-weer-ver-
zekeringen

rossz idő esetére szóló biz-
tosítások

1708 oren fülek

Les 12, tekst 2
1709 melden bejelenteni
1710 daarover arról
1711 bezit birtokolsz
1712 bank bank
1713 opzij félre
1714 studie tanulmány
1715 spaarrekening takarékbetét
1716 waarde érték
1717 opgeven bevallani
1718 wegenbelasting gépkocsiadó
1719 aanleg építés
1720 winst nyereség
1721 alcohol alkohol
1722 rookt dohányzik
1723 plezier öröm
1724 vrolijk vidám
1725 belastinggeld adófizetők pénze
1726 ontvang kapod

1727 blauwe kék
1728 formulieren űrlapok

1729 computerpro-
gramma számítógépes program

1730 prettiger kellemesebb
1731 makkelijker könnyebb
1732 aldus így

Les 12, tekst 3
1733 telefoongesprek telefonbeszélgetés
1734 goedemorgen jó reggelt
1735 vast&zeker Vast&Zeker (biztosító neve)
1736 zoontje fia valakinek
1737 jarig születésnapja volt
1738 gefeliciteerd gratulálok
1739 probleempje probléma
1740 gisterenmiddag tegnap este
1741 gaf adtam
1742 fietsles biciklióra
1743 fout baj
1744 hoezo hogyhogy
1745 gebeurd történt
1746 dacht gondoltam
1747 loslaten elengedni
1748 reed neki hajtott
1749 geparkeerde parkoló
1750 jarenlange sok éves
1751 wa-verzekering kötelező felelősségbiztosítás
1752 wettelijke kötelező

1753 aansprakelijk-
heid felelősségbiztosítás

1754 website honlap
1755 vliegt repül
1756 fietsje bicikli

Les 13, tekst 1
1757 vragenlijst kérdéslista
1758 bewoner lakó
1759 bewoonster lakó (nő)
1760 waarin ahol
1761 hieronder ezek alatt
1762 matig közepes
1763 jongere fiatalabb
1764 sportlessen sportórák
1765 organiseert szervez
1766 overlast kellemetlenség
1767 jongeren fiatalok



© 2015, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

1768 criminele bűnöző
1769 activiteiten tevékenységek
1770 veiligheid biztonság
1771 ruimte hely
1772 groen zöld
1773 bomen fák
1774 planten növények
1775 bloemen virágok
1776 verzorgd gondozza
1777 straten utcák
1778 schoongemaakt eltakarították
1779 afvalbakken szemetes konténerek
1780 diensten szolgáltatások
1781 bladzijde oldal

Les 13, tekst 2
1782 ten slotte végül
1783 gemeentehuis városháza
1784 geholpen segítették
1785 meldt bejelenti
1786 geboren született
1787 vriendelijke barátságos
1788 toont mutat  
1789 duidelijk világos
1790 beslissingen döntések
1791 ambtenaren közhivatalnokok
1792 beloven megígérnek
1793 deskundig hozzáértők
1794 kwaad mérges
1795 besluit döntés
1796 beantwoord megválaszolt
1797 terugsturen visszaküldeni
1798 danken köszönni
1799 medewerking közreműködését

Les 13, tekst 3
1800 discussie vita
1801 nut haszon
1802 politiek politika
1803 b&w polgármester és tanácsnokok
1804 bespreken megbeszélni
1805 zeg mondjad
1806 leden tagok
1807 reageren reagálni
1808 gepraat beszélgetés
1809 luisteren meghallgatni

1810 vergaderingen ülések
1811 financiën pénzügyek
1812 buurtproblemen környék problémái
1813 erheen oda
1814 idee ötlet
1815 alsjeblieft légy szíves
1816 publiek közönség
1817 zwijgen hallgatni
1818 zestiende tizenhatodik

Les 14, tekst 1
1819 sprake szó
1820 gebieden területek
1821 plaatselijke helyi
1822 leiders vezetők
1823 provincie tartomány
1824 verzet ellenállás
1825 strijd harc
1826 los elszakadt
1827 leiding vezetés
1828 werd -
1829 republiek köztársaság
1830 gevormd alakítottak
1831 ontstond létre jött
1832 nationale nemzeti
1833 eenheid egység
1834 tegelijk egyidejűleg
1835 ontwikkeling fejlődés
1836 economische gazdasági
1837 groei növekedés
1838 periode időszak
1839 ontdekte felfedeztek
1840 dreef folytat
1841 handel kereskedelem
1842 Engeland Anglia
1843 tegenstander ellenfél
1844 Engels angol
1845 woordenboek szótár

les 14, tekst 2
1846 rijker gazdagabb
1847 internationale nemzetközi
1848 kunst művészet
1849 besteden (pénzt) rááldoz
1850 zeventiende tizenhetedik
1851 gouden arany
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1852 rijkste leggazdagabb
1853 aarde föld
1854 koloniën gyarmatok
1855 ontbrak hiányzott
1856 vluchtelingen menekültek
1857 noemt hívják
1858 beperkt korlátozva
1859 handen kezek
1860 Fransen franciák
1861 namen vettek
1862 overigens különben
1863 maatregelen intézkedések
1864 achternamen családi nevek
1865 wetboek törvénykönyv
1866 verlieten elhagyták
1867 Zuid-Nederland Nyugat-Hollandia
1868 België Belgium
1869 aanvaarden elfogadni
1870 militaire katonai
1871 actie beavatkozás
1872 zinloos értelmetlen
1873 ontwikkelde kialakított
1874 langzaam lassan
1875 beseften belátták
1876 geestelijke szellemi
1877 culturele kulturális

Les 14, tekst 3
1878 verliezen elvesztettük
1879 Duitsland Németország
1880 ingenomen elfoglalta
1881 kracht erő
1882 universiteiten egyetemek
1883 moord gyilkosság
1884 miljoen milliók
1885 joden zsidók
1886 herinnering megemlékezés
1887 legers hadseregek
1888 VS USA
1889 Rusland Oroszország
1890 winnen győznek
1891 Amerika Amerika
1892 economie közgazdaság
1893 sindsdien azóta
1894 relatie kapcsolat
1895 opgebouwd újraépítették

1896 industrie ipar
1897 vluchten menekülni
1898 overleven túlélni
1899 Europese európai
1900 belangrijker fontosabb
1901 huidige mai
1902 staten államok
1903 zoals mint
1904 uiteindelijk végül
1905 verdwijnen eltűnnek
1906 culturen kultúrák
1907 toekomst jövő

Les 15, tekst 1
1908 gezondheidszorg egészségügyi ellátás
1909 buurvrouw szomszédasszony
1910 schijnt úgy tűnik
1911 normaal normális
1912 voorkeur előny
1913 veiliger biztonságosabb
1914 complicaties bonyodalmak
1915 kennelijk nyilvánvalóan
1916 heerst uralkodik
1917 nadat miután

1918 consultatiebu-
reau csecsemőgondozó

1919 arts orvos
1920 controleert ellenőrzi
1921 bekijkt megnézi
1922 huid bőr
1923 lichaam test
1924 zorgvuldig gondos
1925 onderzocht megvizsgálják
1926 huilt sír
1927 terrein terület
1928 eventueel esetleg
1929 verschijnt megjelenik
1930 vaker gyakran
1931 aandacht figyelem
1932 liefde szeretet

Les 15, tekst 2
1933 lachen nevetni
1934 huilen sírni
1935 hoofdpijn fejfájás
1936 direct közvetlen
1937 voorzichtig óvatos
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1938 praktijk rendelő
1939 wachtkamer várószoba
1940 spreekkamer rendelő
1941 buikpijn hasfájás
1942 zwanger terhes
1943 gebruikt szed
1944 gemeten megmérte
1945 ontdekken felfedezni
1946 vermoedelijk valószínűleg
1947 ernstig komoly
1948 wees legyen
1949 afwachten megvárni
1950 vanzelf magától
1951 over szólni (valamiről)
1952 plotseling hirtelen
1953 erger rosszabb
1954 huil sírok
1955 vlug gyors
1956 verwijsbrief beutaló
1957 troosten vigasztalni

Les 15, tekst 3
1958 dialoog párbeszéd
1959 goedemiddag jó napot
1960 scheelt eraan panasz
1961 geschreven írt
1962 gelezen olvastam
1963 geluid hang
1964 gehoord hallott
1965 hemd ing
1966 uitdoen levenni
1967 geopereerd operálva
1968 verdoving érzéstelenítés
1969 gestuurd küldött
1970 verstandige értelmes
1971 klacht panasz
1972 overgewicht túlsúly
1973 houdt szeret
1974 diëtiste diétás nővér
1975 operatie operáció
1976 bewegen mozogni
1977 balie recepció

Les 16, tekst 1
1978 brieven levelek
1979 straatfeest utcabál

1980 straatbewoner lakótárs
1981 wellicht bizonyára
1982 opgemerkt feltűnt
1983 bewoners lakók
1984 omgeving környék
1985 nader közelebbről
1986 middel eszköz
1987 schep teremt
1988 band kapcsolat
1989 buurtcomite lakóbizottság
1990 opgericht alapítottunk
1991 organiseren szervezni
1992 hopen remélni
1993 gelegenheid alkalom
1994 ontmoeten találkozni
1995 programma program
1996 bevat tartalmaz
1997 leeftijden életkor
1998 elementen elemek
1999 spel játék
2000 barbecue barbecue
2001 salades saláták
2002 drank ital
2003 bereid kész
2004 lenen kölcsönözni
2005 meebrengen magával hozni
2006 tafel asztal
2007 stoelen székek
2008 stemming hangulat
2009 voorbereidingen előkészületek
2010 begonnen megkezdődtek
2011 aandeel rész
2012 denk (- na) gondolkodik
2013 radio rádió
2014 waarschuwt figyelmeztet
2015 overleggen egyeztetni
2016 voorzitter elnök

Les 16, tekst 2
2017 schoolreisje iskolai kirándulás
2018 emailtje e-mail
2019 hotels szállodák
2020 ondernemingen vállalkozások
2021 bezocht látogattunk meg
2022 verband kapcsolat
2023 toeristische turisztikai
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2024 interessant érdekes
2025 theorie elmélet
2026 zestiende tizenhatodik
2027 eeuws századi
2028 gebouw épület
2029 tentoonstelling kiállítás
2030 prinses hercegnő
2031 vreselijk borzalmas
2032 zorgde nevelt
2033 leidde vezette
2034 gedrag viselkedés
2035 spanningen feszültség
2036 conflicten konfliktusok
2037 geleid vezetett
2038 met z’n tienen tízen együtt
2039 zaal terem
2040 voordat mielőtt
2041 rustig nyugodt
2042 waarschuwen figyelmeztetni
2043 vanavond ma este
2044 met z’n allen mindnyájan
2045 liefs puszi

Les 17, tekst 1
2046 dromen álmok
2047 werkelijkheid valóság
2048 krediet hitel
2049 rente kamat
2050 theoretische elméleti
2051 looptijd futamidő
2052 totale teljes
2053 bieden kínál
2054 leningen kölcsönök
2055 gunstige kedvező
2056 laagst legalacsonyabb
2057 mogelijke lehetséges
2058 hé na
2059 tweedehands használt
2060 gaat elfogy
2061 lening kölcsön
2062 gedeeld osztva
2063 levert együtt jár valamivel
2064 uitrekenen kiszámolni
2065 bedragen összegek
2066 aftrekken levonni
2067 min mínusz

2068 langere hosszabb
2069 mogelijkheid lehetőség
2070 weliswaar ugyan
2071 optellen összeadni
2072 da’s az
2073 proberen megpróbálni

Les 17, tekst 2
2074 droomreis álomutazás
2075 gekke furcsa
2076 droom álom
2077 Marokko Marokkó
2078 zomervakantie nyári vakáció
2079 duurde tartott
2080 lange hosszú
2081 rust nyugalom
2082 zesde hatodik
2083 kwamen megérkeztünk
2084 verwachtten arra számítottunk
2085 zouden segédige 
2086 herkennen felismerni
2087 namelijk ugyanis
2088 m’n lányom
2089 herkende megismert
2090 onmiddellijk azonnal
2091 besefte rájöttem
2092 woord szó
2093 Arabisch arab
2094 dialect tájszólás
2095 begreep megértettem
2096 schrok felriadtam
2097 grappig vicces
2098 reken (- uit) kiszámolni

Les 17, tekst 3
2099 eindelijk végre
2100 herinneren emlékeztetni
2101 uren órák
2102 boek könyv
2103 erin benne
2104 kostte került
2105 teksten szövegek
2106 luisterde hallgattam
2107 uitspreken kiejteni
2108 zolang addig
2109 ondanks annak ellenére
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2110 prettige kellemes
2111 leerde tanultam
2112 feit tény
2113 houd tartsd nyitva
2114 ogen szemed
2115 zichzelf magán
2116 tot slot végül
2117 wens kívánság
2118 succes siker
2119 stappen lépések


