
DURST PÉTER: LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL I.   7. KIEGÉSZÍTŐ ANYAG 

A CSALÁDOM 

1. A családom (my family) 

az anyukám / az édesanyám (my mother)   az apukám / az édesapám (my father) 

a férjem (my husband)     a feleségem (my wife)  

a fiam (my son)     a lányom (my daughter) 

a testvérem (my sibling) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A férjem Bandi. A férjem egy nagyon kedves ember. A férjem informatikus és egy nagy 

cégnél dolgozik. A fiam az iskolában tanul. Nem jó tanuló. A lányom a gimnáziumban tanul. 

Ő jó tanuló. 

Ki vagyok én?  _____________________ 

 

 

b) Az anyukám tanárnő. Matematikát tanít. Az apukám informatikus, egész nap a számítógép 

előtt ül. A testvérem nem jó tanuló. A testvérem mindig a telefonon játszik. 

Ki vagyok én? _____________________ 

 

 

c) Az apukám informatikus. Az anyukám tanárnő. A testvérem jó tanuló, de én nem vagyok jó 

tanuló. Nem szeretek tanulni. 

Ki vagyok én? _____________________ 

 

 

d) A feleségem egy szép és okos nő. A gyerekek is nagyon szépek és okosak. Én informatikus 

vagyok és egy irodában dolgozom.  

Ki vagyok én? _____________________ 

Bandi 

Angéla 

Tamás 

Hilda 
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A CSALÁDOM 

2. Fontos emberek (Important people) 

 

a barátom (my friend / my boyfriend)  a barátnőm (my girlfriend) 

a szomszédom (my neighbour)   a kollégám (my colleague) 

a lakótársam (my flatmate)    az ismerősöm (my acquaintance)  

 

Form sentences using the words above. 

 

a) ________________ egy nagyon kedves ember.   b) _________________ magyar. 

c) _______________ egy nagyon kedves lány.   d) _____________ szeret énekelni. 

e) _________________ nagyon sokat dolgozik.  f) _____________ nem magyar. 

 

 

3. Match the sentences with the pictures.  

 

első kép 

 

második kép 

 

harmadik kép  

 

  

 

a) Van tévém.    d) Van pálinkám, de nincs macskám.  

b) Van újságom.   e) Van macskám, de nincs pálinkám.  

c) Van macskám.  f) Van lámpám, de nincs kutyám. 

 

 

4. Which sentence is true for you? 

 

Van biciklim.   Nincs autóm.  Van piros tollam. 

Van szemüvegem.  Nincs órám.  Nincs macskám. 

Van fekete cipőm.  Nincs időm.  Van kutyám. 

 

 

5. Ask questions from each other.  

 

– Van pénzed?  

– Van kulcsod?   

– Van szemüveged? 

– Van egy jó könyved? 

– Van időd? 

– Igen, van. 

– Nincs. 


