DURST PÉTER
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1.
(én) Ma este_____ vonat_____ megy_____ Budapest_____. Ott majd elmegy_____
Sanyi_____ és este_____ együtt megy_____ színház_____. Budapest_____ mindig
villamos_____ utaz_____, mert az gyors és olcsó. Villamos_____ utazni sok_____
olcsó_____ és gyors_____, mint autó_____.
2. Honnan? Hova?
Magyarország → Olaszország

______________________________________________

kórház → posta

______________________________________________

bolt → piac

_____________________________________________

Franciaország → Magyarország

_____________________________________________

nagymama → fogorvos

______________________________________________

3. Hogyan kérsz engedélyt az alábbi helyzetekben?
Egy barátodnál vagy és szeretnéd használni a számítógépet.
Be akarsz menni egy irodába.
Ki szeretnél menni a mosdóba.
Szeretnél mondani valamit.
A buszon vagy és le akarsz szállni, de valaki ott áll az ajtóban.
4.
Ezt az újságot olvasok / olvasom.
Szeretek / szeretem tanulni.
Nem szeretek / szeretem ebben az uszodában úszni.
Szeretek / szeretem a klasszikus zenét.
Most nem szeretnék / szeretném az uszodába menni.
Mi nem akarjuk / akarunk iskolába menni.
Nagyon szeretek / szeretem a sört.
Nagyon meleg van, kinyitok / kinyitom egy ablakot.
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5.
(te) szeret, vonat, utazik
___________________________________________________________________________
(mi) vasárnap, a gyerekek, megy, állatkert
___________________________________________________________________________
ők, nem, akar, dolgozik, mert, lusta
___________________________________________________________________________
(én) sajnos, nem, tud, úszik
___________________________________________________________________________
senki, szeret, reggel 6 óra, felkel
___________________________________________________________________________
6. Írj mondatokat, amelyekben a következő szavakat használod: néha, soha, mindig,
gyakran, ritkán!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Kérdezz az aláhúzott részekre!
János bicilivel megy a boltba.
_____________________________________________________________________?
Mária mindig a piacon vesz krumplit.
_____________________________________________________________________?
Holnap reggel megyek a fodrászhoz.
_____________________________________________________________________?
3-kor megyek a fodrászhoz.
_____________________________________________________________________?
Budapestről három diák jön.
_____________________________________________________________________?
Finnországba repülővel megyünk.
_____________________________________________________________________?
A két fiú Olaszországból jön.
_____________________________________________________________________?
Pista 8-tól 4-ig dolgozik.
_____________________________________________________________________?
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8.
Mikor van karácsony?
Mikor van a születésnapod?
Meddig maradsz Magyarországon?
Hanyadika van ma?
9.
én, nem, elmegy, diszkó
_____________________________________________________________________
(te), mikor, megvesz, az az autó
_____________________________________________________________________
(mi), nem felhív, Mari
_____________________________________________________________________
Laci, kinyit, az ajtó
_____________________________________________________________________
(te) miért, kikapcsol, rádió
_____________________________________________________________________

