DURST PÉTER

LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL 1

1) Build sentences using the given words. Do not change the word order.
(ők) nem, beszél, olasz
___________________________________________________________________________
(ti) mit, csinál
___________________________________________________________________________
(én) egyetem, tanul
___________________________________________________________________________
(te) tévé, néz
___________________________________________________________________________
(én) kedd, Madrid
___________________________________________________________________________
Pista, fürdőszoba, fog, mos
___________________________________________________________________________
(mi) vasárnap, otthon
___________________________________________________________________________
(ti) nem, egyetem, megy, hanem, vasútállomás
___________________________________________________________________________
(ők) német, és, német, beszél
___________________________________________________________________________
magyar, lány, szép
___________________________________________________________________________
Gyula, lemegy, pince
___________________________________________________________________________
Gyula, megy, Péter
___________________________________________________________________________
költő, és, festő, kert, beszélget
___________________________________________________________________________
(mi) délelőtt, kávézó, megy
___________________________________________________________________________
külföldi, diák, bolt, vesz, paprika
___________________________________________________________________________
(én) hív, taxi
___________________________________________________________________________
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2) Put the sentences into plural
Az olasz fiú magas.
___________________________________________________________________________
Az autó fehér.
___________________________________________________________________________
Az indiai elefánt nagyon nagy.
___________________________________________________________________________
Éhes vagy?
___________________________________________________________________________
A magyar tanár és az olasz diák az egyetemen van.
___________________________________________________________________________
A szék az asztal mellett van.
___________________________________________________________________________
Az angol lány 22 éves.
___________________________________________________________________________
3.) One sentence has a mistake. Circle the correct sentence.
A kávézóban ülök és olvasok.
Az autóben ülünk és olvasunk.
A szép lányok az autóban ülnek és telefonálnak.
A szép lányok az autóban ülnek és telefonálnak vannak.
A magyar lányok szépek.
A magyarok lányok szépek.
Azok olasz lányok nem beszélnek magyarul.
Az az olasz lány nem beszél németül.
Vasárnap nem tanulok az egyetemben.
Kedden az egyetemen tanulunk.
Pénteken a postába megyek.
Hétfőn megyünk az étterembe.
Az irodában van három széket.
Az iskolában vannak gyerekek.
Kérek három sörök.
A boltban veszünk három sört.
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Nem megyek moziba.
Nem megyünk a moziban.
A mozi a színházhoz van.
A mozi a színháznál van.
A szótár az asztal alatt van.
A kulcs a mellett könyv van.
4) Choose the correct one
A diákok reggel a piacra / piacon mennek.
A lányok az autóban / autóba ülnek és várnak.
John magyarórán / magyarórára jár az egyetemen.
A boltba / boltban vásárolsz, és aztán a pénztárhoz / pénztárnál fizetsz.
Az állomáson felszállunk a vonaton / vonatra.
Boltban / boltba megyek és tejet veszek.
Kimegyek a kertben / kertbe.
Megyek a fürdőszobában / fürdőszobába és hajat mosok.
A lányok az egyetembe / egyetemre mennek.
A buszon / buszhoz ülünk és olvasunk.
5.) Verb conjugation
olvas

beszél

ül

ír

hív

van

6.) Write the suffixes in the blanks.
Mi a bolt___ vesz___ egy liter tej___.
Pista most nem az egyetem___ van, hanem a könyvtár___.
Kérek egy kávé___ és egy sör___.
(te) Este otthon tévé___ néz___.

3

DURST PÉTER

LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL 1

A diák___ szerda___ az iskola___ vannak, és magyar___ tanul___.
A finn___ lányok beszél___ olasz___ és lengyel___.
A telefon___ az asztal___ vannak.
Az amerikai___ diák___ az étterem___ mennek és paprikás krumpli___ kérnek.
Én ma spagetti___ főz___ .
Mari reggel a piac___ megy.
Mari a piac___ krumpli___ vesz.
Gyula Péter___ megy.
Gyula Péter___ van.
7) Write a conversation (in the shop)
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