Durst Péter: Lépésenként magyarul 1. (2017)
Key to the exercises
1. lecke
1. Jó reggelt kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó napot kívánok!

6:30
19:45
10:00
14:00
23:41
18:00

Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Jó éjszakát! / Viszontlátásra!
Viszontlátásra!

2.  Köszönöm.
 Nincs mit. / (Nagyon) szívesen.

 Jó éjszakát!
 Jó éjszakát!

 Szia!
 Szia!

 Viszontlátásra!
 Viszontlátásra!

2. lecke
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4.4.
– Te amerikai vagy?
– Nem, nem amerikai vagyok.
– Te angol vagy?
– Nem, nem angol vagyok.
– Te olasz vagy?
– Igen, olasz vagyok.

– Ön amerikai?
– Nem, nem amerikai vagyok.
– Ön angol?
– Nem, nem angol vagyok.
– Ön olasz?
– Igen, olasz vagyok.

4.4.
– Te spanyol vagy?
– Nem, nem spanyol vagyok.
– Te német vagy?
– Nem, nem német vagyok.
– Te görög vagy?
– Igen, görög vagyok.

– Ön spanyol?
– Nem, nem spanyol vagyok.
– Ön német?
– Nem, nem német vagyok.
– Ön görög?
– Igen, görög vagyok.

– Te francia vagy?
– Nem, nem francia vagyok.
– Te finn vagy?
– Nem, nem finn vagyok.
– Te lengyel vagy?
– Igen, lengyel vagyok.

– Ön francia?
– Nem, nem francia vagyok.
– Ön finn?
– Nem, nem finn vagyok.
– Ön lengyel?
– Igen, lengyel vagyok.
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6.1. a szék, az asztal, a virág, a tanár,az üdítő, az iskola, az egyetem, az autó, a könyv, a ház,
az üzletember, a bank, a táska, az ember, a szendvics, a pincér, az ásványvíz, a kávé, az orvos, a busz,
az utca, a város, a megálló, a tér
6.2.
– Mi ez?
– Ez egy autó.
– Milyen az autó?
– Az autó gyors.

– Mi ez?
– Ez egy csiga.
– Milyen a csiga?
– A csiga lassú.

– Mi ez?
– Ez egy könyv.
– Milyen a könyv?
– A könyv drága.

– Mi ez?
– Ez egy elefánt.
– Milyen az elefánt?
– Az elefánt nagy.

– Mi ez?
– Ez egy csoki.
– Milyen a csoki?
– A csoki olcsó.

– Mi ez?
– Ez egy egér.
– Milyen az egér?
– Az egér kicsi.

3. lecke
2.
– Jó napot kívánok!
– Jó napot, tessék.
– Ez sajtos szendvics?
– Igen. Ez sajtos szendvics, az sonkás szendvics.
– Mennyibe kerül?
– A sonkás szendvics 320 forint, a sajtos szendvics 300 forint.
– Akkor kérek egy sajtos szendvicset.
– Tessék. 300 forint.
– Köszönöm. Viszontlátásra.
– Én is köszönöm. Viszontlátásra.
6.
életkor: 50 év
(Én)Ötven éves vagyok.
(Te) Ötven éves vagy.
(Ő) Ötven éves.
életkor: 19 év
(Én) Tizenkilenc éves vagyok.
(Te) Zizenkilenc éves vagy.
(Ő) Tizenkilenc éves.

életkor: 26 év
(Én) Huszonhat éves vagyok.
(Te) Huszonhat éves vagy.
(Ő) Huszonhat éves.

7. A perui Machu Picchu hatszáz éves. Az egyiptomi Kheopsz-piramis négyezer-ötszáz éves.
A Föld kb. négy milliárd éves. A szomszéd kislány négy éves. Ez az autó negyvenöt éves.
A budapesti Parlament százhúsz éves.
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4. lecke
William vagyok.
Angol vagyok.
Jogász vagyok.
37 éves vagyok.

William vagy.
Angol vagy.
Jogász vagy.
37 éves vagy.

Ő William.
Ő angol.
Ő jogász.
Ő 37 éves.

Jarmo vagyok.
Finn vagyok.
Postás vagyok.
58 éves vagyok.

Jarmo vagy.
Finn vagy.
Postás vagy.
58 éves vagy.

Ő Jarmo.
Ő finn.
Ő postás.
Ő 58 éves.

Edit vagyok.
Magyar vagyok.
Eladó vagyok.
29 éves vagyok.

Edit vagy.
Magyar vagy.
Eladó vagy.
29 éves vagy.

Ő Edit.
Ő magyar.
Ő eladó.
Ő 29 éves.

Jean vagyok.
Francia vagyok.
Szakács vagyok.
43 éves vagyok.

Jean vagy.
Francia vagy.
Szakács vagy.
43 éves vagy.

Ő Jean.
Ő francia.
Ő szakács.
Ő 43 éves.

Alessandro vagyok.
Olasz vagyok.
Tanár vagyok.
51 éves vagyok.

Alessandro vagy.
Olasz vagy.
Tanár vagy.
51 éves vagy.

Ő Alessandro.
Ő olasz.
Ő tanár.
Ő 51 éves.

Seiji vagyok.
Japán vagyok.
Diák vagyok.
7 éves vagyok.

Seiji vagy.
Japán vagy.
Diák vagy.
7 éves vagy.

Ő Seiji.
Ő japán.
Ő diák.
Ő 7 éves.

Vesa vagyok.
Finn vagyok.
Orvos vagyok.
38 éves vagyok.

Vesa vagy.
Finn vagy.
Orvos vagy.
38 éves vagy.

Ő Vesa.
Ő finn.
Ő orvos.
Ő 38 éves.

5. lecke
2. büfében, autóban, házban, bankban, mosógépben, Japánban, Svájcban, Németországban,
Spanyolországban, mosziban, teremben, mosdóban, étteremben, könyvtrában, számítógépben
3. üdítőben, bankban, Lengyelországban, kávéban, kórházban,
Helsinkiben, iskolában, Ausztráliában, autóban, könyvben,
házban, parkban, Kölnben, moziban, táskában, Amerikában
4.
– Mi ez?
– Ez egy szekrény.
– Hol van a könyv?
– A könyv a szekrényben van.

– Mi ez?
– Ez egy kollégium.
– Hol van Gábor?
– Gábor a kollégiumban van.
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– Mi ez?
– Ez egy bank.
– Hol van István?
– István a bankban van.

– Mi ez?
– Ez egy mozi.
– Hol van a gyerek?
– A gyerek a moziban van.

– Mi ez?
– Ez egy autó.
– Hol van Kati?
– Kati az autóban van.

– Mi ez?
– Ez egy bolt.
– Hol van Anna?
– Anna a boltban van.

5.
– A macska a moziban van?
– Nem. A macska nem a moziban van, hanem a kosárban.
– A csiga a boltban van?
– Nem. A csiga nem a boltban van, hanem az autóban.
– A kabát az autóban van?
– Nem. A kabát nem az autóban van, hanem a táskában.
– A szendvics a bankban van?
– Nem. A szendvics nem a bankban van, hanem a büfében.

6.
Hol van a rendőr?
Hol van a pincér?
Hol van a szakács?
Hol van a tanár?
Hol van az üzletember?
Hol van az orvos?

A rendőr az autóban van.
A pincér az étteremben van.
A szakács is az étteremben van.
A tanár az iskolában van.
Az üzletember a bankban van.
Az orvos a kórházban van.

7.
Kati német .
Kati Németországban van .
A könyv a táskában van.
A könyv drága.
Hol van a könyv?

A szakács az étteremben van.
A szakács francia.
A német üzletember az étteremben van.
Az olasz bor drága.
Hol van a német diák?

8.
Mikor van karácsony?
Mikor van húsvét?
Mikor van nyár?
Mikor van tél?

Decemberben.
Áprilisban.
Júliusban és augusztusban
Novemberben és decemberben

6. lecke
1. tanulok, élek, ülök, beszélek, telefonálok, köhögök, vásárolok, állok, táncolok, énekelek, sétálok,
beszélgetek, sietek, várok, futok
2.
Te Róbert vagy. Magyar üzletember vagy. Londonban élsz. Most a parkban futsz.
Ő Róbert. Ő egy magyar üzletember. Londonban él. Most a parkban fut.
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Te Vesa vagy. Finn orvos vagy. Helsinkiben élsz. 38 éves vagy. Most az étteremben ülsz és ebédelsz.
Ő Vesa. Ő egy finn orvos. Helsinkiben él. Ő 38 éves. Most az étteremben ül és ebédel.
Bogna vagyok. Lengyel tanár vagyok. Varsóban élek. 51 éves vagyok. Most a boltban vásárolok.
Te Bogna vagy. Lengyel tanár vagy. Varsóban élsz. 51 éves vagy. Most a boltban vásárolsz.
7. lecke
2.
Juan Spanyolországban él.
Ali Törökországban él.
Jean Franciaországban él.
Anna Berlinben él.

Juan spanyol.
Ali török.
Jean francia.
Anna német.

Juan spanyolul beszél.
Ali törökül beszél.
Jean franciául beszél.
Anna németül beszél.

3. olaszul, spanyolul, oroszul, japánul, lengyelül, franciául, csehül
4. Hol tanul John magyarul? – Egy nyelviskolában.; Hol ül John? – A teremben.; Milyen a terem? –
Kicsi, de szép.; Mi van a szekrényben? – TV, DVD és magnó.; Hol van Jarmo? – Szlovákiában.
5. Jó napot! John vagyok. Amerikai üzletember vagyok. Angolul és németül beszélek. Most magyarul
tanulok. A teremben ülök és tanulok.
6. arabul, németül, görögül, oroszul, angolul, olaszul, svédül, vietnámiul, franciául, lengyelül,
magyarul
7.
William Angliában él.
Petar Horvátországban él.
Alessandro Olaszországban él.
Akira Japánban él.
Marie Svédországban él.
Szergej Oroszországban él.
John Angliában él.
Joana Portugáliában él.

William angol.
Petar horvát.
Alessandro olasz.
Akira japán.
Marie svéd.
Szergej orosz.
John angol.
Joana portugál.

William angolul beszél.
Petar horvátul beszél.
Alessandro olaszul beszél.
Akira japánul beszél.
Marie svédül beszél.
Szergej oroszul beszél.
John angolul beszél.
Joana portugálul beszél.

8.2. A férfi fekete ingben, fehér nadrágban, fehér kalapban és fekete cipőben van.
A férfi kockás öltönyben, kockás nadrágban, csíkos kalapban és fehér cipőben van.
8. lecke
1.
A virág a kocka mögött van.
A virág a kocka előtt van.
A virág a kocka fölött van.

A virág a kocka alatt van.
A virág a kockák között van.
A virág a kocka mellett van.

2. vasútállomás – vonat, kollégium – diák, mozi – film, büfé – ásványvíz, templom – pap, színház –
színész, kórház – orvos, kert – macska, étterem – pincér
3. A metró a ház alatt van. 1, A helikopter a ház fölött van.2, A tűzoltóautó a bicikli és a fehér autó
között van.5, A ház a park és a templom között van.3, A fehér autó a tűzoltóautó mögött van. 6, A
bicikli a tűzoltóautó előtt van. 4
4. Fanni a színház előtt áll. A macska injekciót kap. Guszti egy macska. A macska beteg.
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Fanni nem szegedi, de most Szegeden van.
5.
– Hol van az újság?
– Szerintem az újság a telefon előtt van.
– Az óra a könyv mellett van?
– Igen, azt hiszem, a könyv mellett van.
– Hol van a macska?
– Ott van a szekrény mögött.
6.1. A DVD a tévé alatt van. A telefon a sarokban van. A tévé a DVD fölött van. A szekrény a telefon és
az asztal között van. A nagy asztal a székek között van. A fehér macska az ajtó mellett van.
6.2. A fekete macska a szekrény és az asztal között van.
Az ablak az ajtó mellett van. A gyerek a tévé előtt van.
7. Párizsi vagy. Denis római. David londoni. Venezuelai vagyok.
Thaiföldi vagyok. Adam amerikai. Yin kínai. Koreai vagyok.
9. lecke
2. First picture: b, d, f

Second picture: a, c, e, g

3. A rendőrök az autó mellett vannak. A tanárok az iskolában vannak. A diákok a kávézóban vannak.
A gyerekek az autóban vannak. Az orvosok a kórházban vannak.
4. szakácsok, pincérek, autószerelők, orvosok, diákok, tanárok, üzletemberek, képek, szekrények,
bőröndök, telefonok, fénymásolók, borok, sörök, táskák, lámpák, csigák, macskák, szótárak, autók,
ajtók, ablakok, szendvicsek, lakások, újságok, kulcsok, tévék, kávéfőzők, gyümölcsök, épületek,
buszok, rendőrök, repülőgépek, ágyak, házak, könyvek, könyvtárak, számítógépek
7.
– Hol vagytok?
– Az iskola előtt vagyunk. És ti?
– Mi az iskola mellett vagyunk.
– Hol vannak?
– Az iskola előtt vagyunk. És önök?
– Mi az iskola mellett vagyunk.
A tanárok az iskola előtt vannak.
Az üzletemberek az iskola mellett vannak.
– Hol vagytok?
– A bankban vagyunk. És ti?
– Mi az iskolában vagyunk.
A szülők a bankban vannak.
A gyerekek az iskolában vannak.
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– Hol vagytok?
– Bécsben vagyunk. És ti?
– Mi Párizsban vagyunk.
A macskák Bécsben vannak.
A kutyák Párizsban vannak.

– Hol vagytok?
– A moziban vagyunk. És ti?
– Mi a boltban vagyunk.
A csigák a moziban vannak.
Az elefántok a boltban vannak.
– Hol vagytok?
– A vízben vagyunk. És ti?
– Mi az erdőben vagyunk.
A halak a vízben vannak.
A nyulak az erdőben vannak.
8. Orvosok vagyunk. Szakácsok vagyunk. Olasz diákok vagyunk. Külföldi diákok vagyunk. Ők nem
pincérek. A rendőrök az étteremben vannak. Itt vannak a magyar tanárok. Itt vannak az új autók.
Önök tanárok. Önök jogászok.
10. lecke
1. gyors – lassú, meleg – hideg, olcsó – drága, nagy – kicsi, beteg – egészséges, érdekes – unalmas
2. Ez az elefánt kicsi. Ez az elefánt nagy. Ez a macska fiatal. Ez a macska öreg. Ez az ember alacsony. Ez
az ember magas. Ez a kutya szép. Ez a kutya csúnya. Ez a tévé jó. Ez a tévé rossz. Ő szomorú. Ő vidám.
Ez a ház új. Ez a ház régi. Ez a diák álmos. Ez a diák friss.
3. kicsik, csúnyák; okosak, újak; magasak, érdekesek; hidegek, szépek; drágák, frissek; 22 évesek,
vidámak; jók, álmosak; gyorsak, öregek; nagyok, finomak; alacsonyak, unalmasak; egészségesek,
betegek; rosszak, szomorúak; olcsók, lassúak; kínaiak, portugálok; thaiföldiek, olaszok; koreaiak,
magyarok; mexikóiak, japánok; venezuelaiak, angolok
4.
– Ők németek/franciák/finnek?
– Nem, ők nem németek/franciák/finnek. Ők
hollandok.
– Hány évesek?
– Körülbelül 30 évesek.
– Most hol vannak?
– Most a templomban vannak.

– Ők koreaiak/thaiföldiek/kínaiak?
– Nem, ők nem koreaiak/thaiföldiek/kínaiak. Ők
japánok.
– Hány évesek?
– Körülbelül 70 évesek.
– Most hol vannak?
– Most a szobában vannak.

5. A magyar lányok szépek. A szakácsok Bécsben vannak. John pincér. A magyar pincérek itt vannak.
A holland turisták jókedvűek. Ők holland turisták.
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6. Ti amerikaiak vagytok. Az új filmek unalmasak. Nem vagyunk betegek, csak fáradtak vagyunk.
Harminc évesek vagytok, ugye? A francia autószerelők és a magyar rendőrök a sörözőben vannak. Az
új szoknyák szépek. A magyar orvosok itt vannak. A székek régiek, de kényelmesek. Ti orvosok
vagytok? Soha nem vagytok részegek. Az üdítők hidegek. A szobában vagytok? Nem a panzióban
vagyunk, hanem az étteremben.
8. Ezek a pulóverek szépek. Ezek a borok finomak. Ezek az iskolák nagyok. Ezek az emberek okosak.
Ezek az asztalok kicsik. Azok az elefántok nagyok. Azok a diákok betegek. Azok a székek szépek. Azok
az orvosok vidámak. Azok az üzletemberek amerikaiak. Azok az ágyak jók.
9. (some examples)
A magas épületek szépek. A hangos emberek jók. A szép autók nem olcsók. A finom sörök drágák.
11. Az olasz fiúk betegek. Ezek a szép lányok a bankban vannak. A magyar rendőrök az autóban
vannak. Azok a rendőrök magyarok. Ti olaszok vagytok? Ezek a kis autók olcsók. A bankban vagyunk.
Azok az autók kicsik. Ezek a levesek nagyon finomak. A japán diákok okosak. Ők hány évesek? Szépek
vagyunk. Nem a moziban vagytok, hanem a bankban. A szendvicsek drágák. A sajtos szendvicsek a
büfében vannak.
11. lecke
1. Hilda a boltban vásárol. A diák a könyvtárban tanul. A diák a teremben beszél. A tanár az egyetem
előtt vár. A moziban sok ember ül. Az orvos a kórházban van. Róbert az irodában telefonál. A színész
a színházban énekel. A kutya a kertben pihen. Az óra után két diák beszélget.
3. én telefonálok, te köhögsz, ő köhög, ő telefonál, ti köhögtök, mi beszélünk, te telefonálsz, ők
énekelnek, ő vásárol, ti telefonáltok, én beszélek, mi állunk, mi vásárolunk, ti énekeltek, én táncolok,
mi telefonálunk, te állsz, én köhögök, én énekelek, ők telefonálnak, mi táncolunk, te vásárolsz, én
állok, te énekelsz, ő énekel, ti álltok, én vásárolok, ők állnak, ők vásárolnak, mi énekelünk, mi
köhögünk, ő áll
4. telefonálnak, vásároltok, táncolok, rajzol, beszéltek, pihenek, állok, köhögünk, ebédelnek, futnak,
ülök, tanulunk, vártok, állnak
5. iszol, iszunk, iszom, iszik, isznak, isztok
6. rajzolnak, beszélünk, vásárolunk, pihenünk, iszunk, tanulnak, iszom, állok, ülsz, ebédeltek, futnak
7. beszélünk, pihentek, rajzolnak, isztok, tanulnak, vásárolsz, táncolsz, iszunk, állnak, várnak, ültök,
ebédelünk, iszol, futok
8. Ki? Mi? terem, ajtó, asztal, étterem, kórház, kávézó, színész, pincér, iroda, buszmegálló, színház,
szék, orvos
Milyen? olcsó, hangos, alacsony, jó, szép, magas, új, drága, rossz, szomorú, régi, álmos, vidám,
Mit csinál? fut, iszik, ebédel, áll, vár, tanul, él, beszélget, ül, sétál, pihen, köhög, énekel, rajzol,
vásárol, köhög, csinál, telefonál, siet
10. vagytok, vagyunk, csináltok, vásárolunk, vagytok, vagyunk, csináltok, tanulunk
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11. Német vagyok. Német diákok vagyunk. Ezek az autók szépek. Ti nem itt tanultok. Hol van a
könyvtár? A szép autók a garázsban vannak. Hol tusolnak a rendőrök? A rendőrök nem a konyhában
tusolnak, hanem a fürdőszobában. A lengyel fiúk az autóban ülnek és telefonálnak. Ti csak vizet
isztok. A lengyel lány beszél olaszul és németül. Az autók nem a bankban vannak, hanem a
parkolóban. A csigák nem köhögnek és nem énekelnek. A magyar csiga nagy, de nem finom. Te kávét
iszol. Hol táncolnak az elefántok? Az elefántok nem a szobában táncolnak, hanem a cirkuszban. Az
elefántok nem kicsik. A kis elefántok olcsók, a nagy elefántok drágák. Betegek vagyunk. Az ágyban
vagyunk és köhögünk. Te a kertben pihensz. A drága könyv a boltban van. Az asztalok mellett vannak
az ajtók. Nem a beteg diákok tanulnak a könyvtárban. A pincér az étteremben van. A könyvtárban
tanultok.
12. lecke
2. d) b) e) f) c) a)
3. Eszem egy hamburgert. Iszom egy sört. Eszem egy gulyáslevest. Iszom egy kávét. Iszom egy pohár
vizet. Eszem egy szendvicset. Eszem egy fagyit. Iszom egy ásványvizet.
4. eszem, ebédelünk, isznak, isztok, ebédelnek, ebédelünk, esztek, iszunk, esztek
5. ebédelünk, csináltok, táncolnak, sétál, élek, beszélgetnek, beszélsz, eszem, iszol, tanulnak
6.2. Reggel müzlit és joghurtot eszem. Délben levest eszem, csirkehúst és rizst. Este egy szendvicset
eszem. Ez a reggeli. Ez az ebéd. Ez a vacsora.
7. c) d) e) a) b)
13. lecke
tejjel, cukorral, euróval, Katival, nagyapával
1. Igaz: A teremben van öt diák. A teremben vannak asztalok. A teremben vannak székek.
Nem igaz: A teremben nincsenek diákok. A teremben nincs ablak. A teremben nincsenek táblák.
2. A kávézóban van csapolt sör. (N) A kávézóban nincs csapolt sör. (I) Az egyik ember limonádét iszik.
(I) Gyula kávét iszik. (I) A pincér nem hoz számlát. (N) A két barát 800 forintot fizet. (I)
3. nincs, van, kér/iszik, kávét, cukorral, 760, Péter
4. Katival, kutyákkal; Ferivel, gyerekekkel; Péterrel, pincérekkel; cukorral, tejjel, angolokkal; tanárral,
tanárokkal; tanárral, üzletemberekkel; rizzsel, táskákkal
5.kézzel: pizzát, hamburgert, szendvicset, palacsintát; késsel és villával: rántott húst, pizzát
villával: tortát, palacsintát, salátát, spagettit; kanállal: levest
6. A táskában van toll, telefon és igazolvány. A táskában vannak kulcsok és bankkártyák.
Az állatkertben vannak oroszlánok, zsiráfok és majmok. Az állatkertben nincs elefánt.
7. Igaz: Budapesten vannak hidak. Budapesten van metró.
Nem igaz: Szegeden van metró. Budapesten nincsenek hidak. Bécsben nincs repülőtér.
9. – Van itthon sajt? – Nincs. – Akkor kell sajt; – Van itthon joghurt? – Igen, van. – Akkor az nem kell. ;
– Van itthon mosópor? – Nincs. – Akkor kell mosópor is.
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14. lecke
1. Első kép: a) b) c) f) Második kép: d) e) g) h)
2. Igaz: a) c) Nem igaz: b)d)e) f)
3. széken, hétfőn; szekrényen, kedden; szendvicsen, szerdán; telefonon, csütörtökön; tevén,
pénteken; épületen, szombaton; buszon, vasárnap; asztalon, egyetemen; repülőgépen, postán;
vonaton, órán; villamoson, piacon; ágyon, állomáson; utcán, télen; bőröndön, nyáron; emeleten,
rendőrségen; földszinten, repülőtéren
4.1. János kedden Párizsba megy. János szerdán Berlinbe megy. János csütörtökön Bécsbe megy.
János pénteken Sopronba megy. János szombaton Brüsszelbe megy. János vasárnap otthon van.
Kedden Párizsban vagyok. Szerdán Berlinben vagyok. Csütörtökön Bécsben vagyok. Pénteken
Sopronban vagyok. Szombaton Brüsszelben vagyok. Vasárnap otthon vagyok.
5. A macska az autón van. Az útlevél az asztalon van. A rendőrök az utcán vannak. A buli szerdán van.
A DVD a szekrényen van. A magnó a földön van. Pista a buszon olvas. A diákok órán vannak. A
könyvek a polcon vannak.
6. A csiga a széken van. Az egér a könyvön avn. A tanár az egyetemen van. Az elefántok az utcán
sétálnak. A szótár az ágyon van. Az emberek a villamoson ülnek. A macska az elefánton van. A szalámi
a szendvicsen van. A macskák az ágyon ülnek. A diákok a villamoson ülnek.
7. A piacon vásárolok. Az állomáson várok. A könyvtárban vagyok/tanulok. Londonban
pihenek/vagyok/vásárolok. A repülőtéren vagyok/várok.
8.
Péter
Fanni
Szabó
felügyelő

otthon
mindig
csütörtök

rendőrség

szombat, vasárnap

hétfő,
csütörtök

Debrecen

egyetem

vasárnap

péntek délután,
szombat délelőtt

kedd, szerda

péntek

9. Debrecenben van villamos. (NI) Budapesten öt metró van. (NI) Egerben van vár. (I) Szegeden
vannak hegyek. (NI) Debrecenben nincs folyó. (I) Magyarországon nincs tenger. (I) Szolnokon van
színház. (I) Pécsen van villamos. (NI)
10. Egerben. Egerben. Debrecenben? Budapesten. Szegeden.
15. lecke
1.1. A boltban van sör, sajt, csokoládé. A piacon van krumpli, alma, szőlő, tök. A teremben van szék,
asztal, tábla.
1.2. A boltban veszünk sört, sajtot, csokoládét. A piacon veszünk krumplit, almát, szőlőt, tököt. A
teremben látunk széket, asztalt, táblát.
1.3. szőlő – szőlőt, krumpli – krumplit, csokoládé – csokoládét, alma – almát, tábla – táblát, sör – sört,
asztal – asztalt, szék – széket, sajt – sajtot, tök – tököt
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2. Zoli a piacon van. Sarah nem főz tököt. Zoli krumplit vesz a piacon. Sarah amerikai/telefonál.
3. Ma Judit főz. (I) Kinga éhes. (I) Kinga éhes, de Judit nem éhes. (NI) A hűtőben nincs semmi. (I) A
spájzban van pizza. (NI) A lányok pizzát rendelnek, mert nincs otthon semmi. (I)
4. barackot, joghurtot; uborkát, almát; paradicsomot, sajtot; zsebkendő, tejet; krumplit, baracklét;
buszjegyet, almalét; iskolát, újságot; szendvicset, elefántot; vonatot, széket ; repülőgépet, táskát;
tollat, hajat; házat, fogat; ágyat, halat; levest, sört; villamost, bort; buszt, banánt; kolbászt, asztalt;
mosóport, pénzt; kezet, levelet; kenyeret, vizet
5.1. sört, paradicsomot, gombát, kolbászt, joghurtot, krumplit, mosóport, buszjegyet, almalét
(almalevet), gyümölcsöt, paprikát, sajtot
5.2. Tibor sört, joghurtot, gombát és paprikát vesz a boltban. Tibor nem vesz sajtot, krumplit és
kolbászt a boltban.
6. egy üveg sört, lekvárt; két doboz mosóport, cigarettát, almalét, kukoricakonzervet, joghurtot; 20
deka sajtot, kolbászt, sonkát, kenyeret, szalámit; egy darab sajtot, kolbászt, sonkát, kenyeret,
szalámit; egy pár virslit, kolbászt; három sört, virslit, kukoricakonzervet, joghurtot, kenyeret,
zsebkendőt; fél kiló sajtot, kolbászt, sonkát, kenyeret, szalámit; két csomag zsebkendőt
8. olvasok, olvasol, olvas, olvasunk, olvastok, olvasnak, nézek, nézel, néz, nézünk, néztek, néznek,
kérdezek, kérdezel, kérdez, kérdezünk, kérdeztek, kérdeznek
9. Reggeli után fogat mosunk. Ebéd előtt kezet mosol. Vacsora után megnézek egy jó filmet a
tévében. A boltban veszel fél kiló kenyeret. A konferencián angolul beszél. Este otthon egy jó
könyvet olvasol. A piacon paprikát és paradicsomot veszel. A moziban egy nagyon rossz filmet nézel.
10. A boltban veszünk füzetet és tollat. A fürdőszobában hajat mosol. A szobában magyarul/magyart
tanultok. A szobában tévét nézel. Mit főzöl ma? Szombaton otthon egy jó könyvet olvasol.
11. vásárol, néz, csinál, beszél, táncol, üt, pihen, iszik, sétál, mos, vár, ebédel, olvas, áll
12. Kati a fürdőszobában hajat mos. Anya a nappaliban újságot olvas.
János a konyhában spagettit/ebédet/levest főz. A diákok a könyvtárban újságot/könyvet olvasnak.
Zoltán a ház előtt autót mos. A diák a mosdóban kezet mos.
16. lecke
3. Hány? cukor, gomba, szék, üveg bor, üveg kóla, óra, perc
Mennyi? cukor, liszt, gomba, pénz, bor, kóla, idő
6. palacsinta: tej, liszt, tojás, só, cukor, olaj
gulyásleves: hagyma, krumpli, hús, paprika, só
halászlé: hagyma, olaj, hal, só, paprika
lecsó: olaj, só, hagyma, paradicsom, paprika
csirkepörkölt: csirkehús, hagyma, paprika, só
paprikás krumpli: olaj, krimpli, hagyma, paprika, kolbász
rántott hús: liszt, tojás, hús, olaj, só
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17. lecke
1. kinyitok, telefonálunk, írunk, sietünk, hívunk, csinálunk, hívunk
2. veszek, élek, tanulok, írok, telefonálok, hiszek, kérek, fizetek, ülök, nyitok, főzök, köhögök, mosok,
vásárolok, olvasok, állok, énekelek, táncolok, hívok, beszélek, nézek, kérdezek, sétálok, várok,
csinálok
3. kukánál, nagymamánál ; ajtónál, állomásnál; orvosnál, postánál; szekrénynél, Péternél; mozinál,
nálam; fodrásznál, nálatok; színháznál, nálatok; ablaknál, nálunk
4. Az étteremnél. A kukánál. A mozinál.
5. a főnöknél, a fodrásznál, a nagymamánál, az orvosnál
6. nagymamánál és nagyapánál, Nagyapa, Nagymama, gyerekek
7. voltam, voltunk, voltam, voltál, voltatok, voltunk
8. A fodrásznál voltam. A boltban voltunk. A sörözőben voltunk. Hol voltál? Az iskolában voltam. Hol
voltál? A zöldségesnél voltam. Hol voltál? A fogorvosnál voltam.
9.
Fiú

Ázsia
nem volt

Lány

Koreában volt

Étterem
koreai étteremben volt, evett kimcsit
volt az új olasz étteremben

Szeged
júliusban volt ott
nyáron volt ott

18. lecke
1.2. és 1.3

a)
fel
c)
ki

3. Gyulához megy.
Gyula nyit ajtót.
A pincébe megy.

d)
be
b)
le
Felszáll a buszra.
A székekre ülnek.
Az asztalra tesz egy üveg bort.

4. szekrénybe, konyhába, Olaszországba, borospincébe, irodába, étterembe, kórházba,
iskolába; Szegedre, polcra, egyetemre, piacra, állomásra, buszra, asztalra, órára, postára,
rendőrségre; fodrászhoz, ajtóhoz, nagyapához, szerelőhöz, tanárnőhöz, fogorvoshoz, Edithez,
ablakhoz, úrhoz, pénztárhoz
5. Péternél, taxiban, állomáson, repülőn, házban, Péterhez, taxiba, állomásra, repülőre, házba
7. egyetemre, autóban, magyarórára, boltban, pénztárnál, pénztárhoz, repülőtérre, vonaton,
vonatra, autóba, tengerparton
8. lemegy, leülünk, lemegyünk, felmegyünk, bemegyünk, leülünk, felállunk, kijövünk, feljössz
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9. könyvtárban, egyetemre, kávézóba, boltban, polcra, szekrénybe, földszinten, emeletre,
nagymamához, nagymamánál, cukrászdába, piacra, buszra, rendőrségre
10. jönnek, jössz, megyünk, mentek, jártok, mennek, megyek, megyünk, iszunk, jövök, jössz, megy,
megy
19. lecke
1. András Edina
2.1. 3 bolt a
1 kávézó c
6 Péter g
7 Csaba e

4 otthon b
5 buszmegálló f
2 piac d

2.4. kávézóba, kávézóban, kávézóból, piacra, tojást, krumplit, piacról, boltba, boltban, lisztet, tejet,
boltból, citromtortát, buszmegállóba, buszmegállóban, Péternél, Ferivel, Pétertől, Csabához
3. szekrényből, állatkertből, étteremből, borospincéből, iskolából, irodából, Svédországból,
kórházból, konyhából, Londonból
Szegedről, buszról, polcról, óráról, piacról, postáról, Budapestről, vonatról, egyetemről,
tengerpartról, strandról, állomásról
pénztártól, fogorvostól, nagyapától, fodrásztól, Edittől, tanárnőtől
4. 1. B, 2. C, 3. B, 4. D, 5. B., 6. C, 7. C, 8. B, 9. A, 10. D
5. Évától, Évánál, Évához; taxiból, taxiban, taxiba; állomásról, állomáson, állomásra; pénztártól,
pénztárnál, pénztárhoz; Lengyelországból, Lengyelországban, Lengyelországból
6. Az étteremből a bankba megyek. Peruból Kínába megyünk. A gyerek az iskolából a nagymamához
megy. A bankból a postára mentek. A lányok a postáról a moziba mennek. Kati Európából Afrikába
megy. A tanár az iskolából a fogorvoshoz megy. A diákok a moziból az egyetemre mennek.
Franciaországból Olaszországba megyek. A fodrásztól az uszodába megyek. Az Egyesült Államokból
Magyarországra megyek.
8. Budapestről jön. A repülőn ül. Madridba megy. Budapestről jön. A vonaton van. Szegedre megy.
Bécsből jön. Az autóban ül. Budapestre megy. Budapestről jön. A buszon ül. Párizsba megy. A
sörözőből jön. Az utcán van. Hazamegy. Az iskolából jön. Az utcán van. Hazamegy.
9.1. A magyarok mindig kenyeret esznek. Iszol egy hideg sört? Ebéd előtt kezet mosunk. Holnap főzök
egy finom spagettit. Veszünk egy fagyit? Este egy unalmas filmet nézünk Katival/Katinál. Mit
vásároltok a boltban? Ma nem megyek az irodába, hanem itthon maradok. Kedd reggel indulunk
Londonba . A pénztárnál fizetek.
9.2. Beszélünk a tanárnővel az óra előtt. A diákok a kávézóban beszélgetnek a tanárral. Holnap
telefonálok. Szilvia Londonban él. Mit kérsz? Mikor írtok levelet? A buszon ültök, és újságot olvastok.
A mozinál felszállsz a buszra. Az állatkert előtt a diákok leszállnak a buszról.
9.3. A fürdőszobában tusolok és énekelek. A fiatal fiúk a klubban táncolnak. Az egészséges diákok
reggel öt kilométert futnak a parkban. Én csak sétálok a parkban. A gyerekek kapnak egy drága
ajándékot. A gyerekek rajzolnak egy szép házat. Ma nem az irodában vagyok, hanem otthon pihenek.
Beteg vagyok, és köhögök. Ma az új étteremben ebédeltek. Vasárnap egy érdekes könyvet olvasok
otthon. Az órán sokat kérdezünk. A beteg emberek a kórházba mennek.
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10. Mi az egyetemen vagyunk, és most Katihoz megyünk. Ti magyarórán vagytok, és most az irodába
mentek. Ők Kínában vannak, és most Magyarországra mennek. A fodrásznál vagyok, és most a
fogorvoshoz megyek. A piacon vagy, és most a boltba mész.
20. lecke
1. postás, ezer, nem, pihenünk, szünet, büfében, olvasok
2. eszem, eszel, eszik, eszünk, esztek, esznek; focizom, focizol, focizik, focizunk, fociztok, fociznak;
utazom, utazol, utazik, utazunk, utaztok, utaznak
3. reggelizik – reggel eszik; vacsorázik – este eszik; tévézik – tévét néz; dolgozik – az irodában van, emaileket ír, telefonál, sok emberrel beszél; öltözik – ruhákat vesz fel; kávézik – kávét iszik; alszik –
éjszaka az ágyon fekszik, és pihen, nem csinál semmit; utazik – egyik városból a másik városba megy
4. reggelizem, dolgozom, alszom, tévézünk, úszom, utazunk
5. a) kelek b) reggelizem, iszom, eszem c) érkezem d) dolgozom e) dolgozom f) ülök, írok,
internetezem, olvasok g) utazik, alszom, sportolok
6. kávé, sör, internet, tévé, zene, telefon
12.1. felöltözöl, dolgoznak, reggelizem, szórakoznak, laktok, utazom, alszunk, iszol
12.2. vacsorázunk, találkozunk / találkozom, utaztok, fociznak, alszunk
12.3. lakik, vacsoráztok, iszom, felöltözöm, reggelizünk, dolgozik, eszünk, utazunk, alszom
14. Kérek egy kávét a büfében. Isztok egy üdítőt, és esztek két pogácsát. A diákok a könyvesboltban
vesznek három drága könyvet. Az olasz lányok a boltban látnak egy szép ruhát. Ildikó a bankban
dolgozik, és délben egy étteremben ebédel.
15. konyhába; konyhában reggelizik; irodába; irodában, dolgozik; Szegedre; Szegeden, találkozik;
kávézóba; kávézóban, kávézik; uszodába, uszodában, úszik
16. megyek – reggelizem, megyek – dolgozom, utazom – találkozom, megyek – kávézom, megyek –
úszom
17.1. kel, alszik; öltözik, reggelizik, mos, alszik; dolgozik, alszik; teniszezik, alszik; vacsorázik,
vacsorázik; tévézik, tévézik; lefekszik, alszik, alszik
21. lecke
2.2. 20:15 – este negyed kilenc, 1:30 – éjjel fél kettő, 16:30 – délután fél öt, 20:30 – este fél kilenc,
4:30 – hajnal fél öt, 7:00 – reggel hét óra, 2:45 – hajnal háromnegyed három, 14:45 – délután
háromnegyed három, 18:15 – este negyed hét, 21:15 – este negyed tíz, 10:30 – délelőtt fél tizenegy
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3. 21:15 – este negyed tíz, 7:10 – reggel hét óra tíz perc; 15:15 – tizenöt óra tizenöt perc; 19:45 – este
háromnegyed nyolc; 20:45 – húsz óra negyvenöt perc; 11:30 – tizenegy óra harminc perc, fél
tizenkettő; 16:35 – tizenhat óra harmincöt perc; 23:45 – huszonhárom óra negyvenöt perc, éjjel
háromnegyed tizenkettő; 8:15 – nyolc óra tizenöt perc, reggel negyed kilenc; 14:30 – tizennégy óra
harminc perc, délután fél három; 11:00- tizenegy óra; 4:15 – négy óra tizenöt perc, hajnal negyed öt
5. – Jó napot kívánok! – Jó napot kívánok. Tessék. – Mikor megy vonat Sopronba? – Hova?
Szolnokra? – Nem. Sopronba. – Délután 17:15-kor megy egy gyors, és este 22:05-kor is megy egy
gyors. – Reggel nincs vonat? – De van. 6:30-kor megy az első.
8. A diákok most a sörözőben vannak, sört isznak, és beszélgetnek. Este tíz órakor a sörözőből az
egyetemi klubba mennek. A klubban táncolnak. Hajnal negyed ötkor a klubból hazamennek. Otthon
lefekszenek aludni.
Most az uszodában vagyunk, úszunk és napozunk. Délután fél négykor az uszodából a fodrászhoz
megyünk. Este negyed hétkor a fodrásztól a kávézóba megyünk. A kávézóban barátokkal találkozunk.
A nagymama most a piacon van, és ott zöldségeket vásárol. Háromnegyed tízkor a piacról hazamegy,
és otthon ebédet főz. Délután otthonról a postára megy. A postán felad egy levelet.
Az üzletemberek most külföldön vannak, és ott tárgyalnak. Holnap Magyarországra utaznak, és
Magyarországon dolgoznak. Júliusban Magyarországról Olaszországba mennek, és Olaszországban
nyaralnak.
Én most az iskolában vagyok és tanulok. Délután fél kettőkor az iskolából a nagymamához megyek, és
nagymamánál ebédelek. Délután háromkor fogorvoshoz megyek.
10. Az olasz rendőr este 8-kor a magyar rendőrrel gulyást vacsorázik az étteremben. John Péterrel
kávézik a kávézóban. A kutyák nem a macskákkal laknak. Péter iszik egy kávét sok cukorral. A diákok a
tízes busszal mennek az egyetemre. A lengyel lányok nem autóval mennek a boltba, hanem busszal.
A festő kocsival jön a kávézóba.
22. lecke
2. Mivel festünk? Festékkel és ecsettel. Mivel takarítunk? Seprűvel és porszívóval. Mi van az ablak
előtt? Függöny. Mi van a nappaliban és a szobákban? Bútorok. Hol vannak a festmények? A falon.
4. lakásban, megy, nincsenek, fest, hétfőtől, festő
5. fordítotok, értenek, tanítotok, játszotok, alszanak, takarítotok, festenek, építenek
6. Negyed hattól hatig.Tizenegytől fél ötig. Kilenctől tizenegyig. Negyed nyolctól háromnegyed tízig.
Fél háromtól hatig.
11. Kivel találkozunk az állomáson? Senkivel nem találkozunk.; Mit kérsz? Semmit nem kérek.; Mi van
itt? Semmi nincs itt.; Kihez megyünk vasárnap? Senkihez nem megyünk.; Ki segít? Senki nem segít.;
Kit látsz? Senkit nem látok.; Mit értetek? Semmit nem értünk.; Ki dolgozik ma? Ma senki nem
dolgozik.
14.2. Olvas. Reggel fél nyolckor. Úszik, de néha fut és biciklizik is. Hétkor. Otthon a konyhában.
14.3. Hol dolgozik LE? Mit reggelizik LE? Meddig dolgozik LE? Mit csinál LE fél kettőkor? Mit tanít LE?
Mit olvas otthon LE?
15. Zoltán reggel fél kilenckor otthonról az egyetemre megy. Az egyetemről fél tizenkettőkor a
kávézóba megy. A kávézóból egy órakor a könyvtárba megy. Három órakor a könyvtárból hazamegy.
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23. lecke
1. télen: hideg van, esik a hó / havazik; tavasszal: esik az eső, süt a nap, fúj a szél; nyáron: süt a nap,
meleg van; ősszel: esik az eső, fúj a szél
3. Az emberek nyáron utaznak, pihennek, úsznak a tengerben, kint bicikliznek, nyaralnak. Az emberek
télen síelnek, bent filmet néznek, hóembert építenek, pihennek.
4. Nyáron lehet nyaralni, úszni a tengerben, utazni, kint biciklizni, pihenni. Télen lehet hóembert
építeni, bent filmet nézni, síelni, pihenni.
5. utazik – utazni, épít – építeni, úszik – úszni, nyaral – nyaralni, néz – nézni, biciklizik – biciklizni,
síel – síelni, pihen – pihenni
6.1. tél: forró tea, meleg pulóver, hóember, szánkó; nyár: fagylalt, hideg sör, strand; tavasz: virágok;
ősz: szüret
7.1. nyár – 1, tavasz – 3, ősz – 4, tél – 2
7.2. Nem igaz., Nem igaz., Igaz., Igaz., Igaz.
8. csinálni, internetezni; mosni, reggelizni; táncolni, énekelni; látni, inni; hallgatni, festeni; gitározni,
építeni; táncolni, játszani; sportolni, venni
24. lecke
1. A festő képeket fest. A zenész gitáron játszik. Az énekes énekel. A költő verset ír. A színész a
színházban játszik. A szobrász szobrokat készít. A fényképész érdekes dolgokat fényképez.
2. A kiállításon képeket nézünk. A koncerten zenét hallgatunk. A színházban előadást nézünk. Otthon
a fotelban verset olvasunk. A táncházban néptáncot tanulunk.
3. szeret , nem szeretek, nem szeret, szeret, nem szeretek, szeretnek, szeretnek, szeretünk, nem
szeretek
4. A riporter Péterrel beszélget. Péter nem szeret kiállításokra menni / szeret zenét hallgatni / kicsit
tud gitározni. Francois tud táncolni / sárga nadrágban van.
5. nyaralni, úszni, lenni, sportolni, enni, menni, dohányozni, ebédelni, menni, olvasni, nyaralni,
kirándulni, biciklizni, venni, úszni, sportolni, írni, öltözni, betenni
6. szeretnek, tudnak, akarok, akarnak, lehet, tudtok, lehet, akartok, akarsz, akar, szeretnek,
lehet
8.1. gitárt, gitározni; új telefont, fészbukozni; mozijegyet, filmeket nézni; könyvet, olvasni;
úszószemüveget, úszni; számítógépet, játszani
8.2. Budapesten, várost nézni, gulyást enni; hegyekben, kirándulni, friss levegőn sétálni;
nagymamánál, pihenni, finom süteményeket enni
8.3. könyvtárba, olvasni; parkba, sétálni; irodába, dolgozni; sörözöbe, sört inni; buliba, táncolni;
kávézóba, kávét inni és beszélgetni
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8.4. író, írni, 5 éve írok regényeket; festő, festeni, 20 éve festek képeket; autószerelő, autót szerelni,
10 éve szerelek autókat; szakács, főzni, 12 éve dolgozom étteremben; zenész, zenélni, 30 éve
gitározom
9. X, 2, 3, 1
10.  1. sor: aludni, 3. sor: dolgozni, 4. sor: találkozni, 5. sor: játszani, 7. sor: feküdni, 10. sor: menni,
13. sor: lenni;  7. oszlop: járni, 11. oszlop: indulni, 15. oszlop: olvasni
25. lecke
1. Fanni csinál egy prezentációt az igazgatónőnek. Attila vacsorát ad Fanninak. Fanni segít a
statisztikában Gyulának. A portás telefonál Fanninak. Fanni visz egy kulcsot a portásnak.
2. jön, találkozik, Fanni, ebédelni, szendvicset, Fanni
5. 2, 1, 4, 3
6. vonaton/orvosi rendelőben; orvosi rendelőben; utcán/vonaton; könyvtárban; vonaton
7. a, b, h, i;

d, e, f, g, j;

c, k

8. hinni, vinni, inni, tesz, venni, visznek, enni, iszik, vesznek, eszünk, van, lenni
9. b) tud adni egy, c) tud egy kicsit segíteni, d) Legyen szíves egy kicsit segíteni!, e) Elnézést, tudsz
segíteni? f) Légy szíves hozni még egy ásványvizet!
10. vendégeknek, Kirsinek, Annának, diákoknak, nekem, neki, neked, neked, nekem, neked
11. b) Az apuka ajándékot ad az anyukának. c) A nagymama süteményt ad a gyerekeknek. d) A
gyerekek ajándékot adnak az anyukának. f) A nagymama telefonál a szerelőnek. g) Az anyuka
telefonál az orvosnak. h) A fiú telefonál a lánynak.
26. lecke
1. 3. kép, 1. kép, 4. kép, 5. kép, 2. kép
2. anyukám, apukám, háza, autójában, kutyánk, testvérem, szomszédom, lakásunk, lakásotok,
utcátokban, macskája
3. Az anyukám pincérnő. Az apukám autószerelő. A testvérem diák. A szomszédom mindig a teraszon
cigarettázik. A házam mellett áll egy kék autó. A kutyám szeret az előszobában aludni.
4. én anyukám, én apukám, én testvérem, én testvérem, én kutyám, én kutyám
5. tanár, anyukája, testvére, mindig
8. háza, autója, pénze, munkája, ruhája, cipője, órája, problémája, könyve, órája, barátja, tolla,
könyve, papírja, diákja, tengere, hegye, tengerpartja, vulkánja
9. számítógépem, asztalom, székem, kollégám, munkám, irodám, szemüvegem, kávém
számítógépe, asztala, széke, kollégája, munkája, irodája, szemüvege, kávéja
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10. barackfánk, kutyánk, macskánk, pálinkánk, disznónk, csirkénk
kertjük, barackfájuk, kutyájuk, macskájuk, pálinkájuk, disznójuk, csirkéjük
12.2. A harmadik képen a nő nem a macskájával van, hanem a kutyájával. A negyedik képen a kutya
nem ül, hanem fekszik.
13. képem, pénzem, gyűrűm, okostelefonom, latopom, órám
rablónak, képe, pénze, gyűrűje, okostelefonja, laptopja, órája
14. barátja, telefonjukon, Zsuzsinak, testvére, Zsuzsinak, szobája, haja, apukája, úrnak, cége,
anyukája, kutyájuk, kertünkbe, kutyánkkal
27. lecke
1. A vasútállomáson várok. A vasútállomáson várok egy lányt. A vasútállomáson várom Szilviát.
A könyvesboltban vásárolok. Könyveket vásárolok. Ezt a könyvet kérem.
Te mindig csak tanulsz. Matematikát tanulsz vagy angolt? Te is ezt a könyvet tanulod?
Ma apukám főz. Az apukám ebédet főz. Ma apa főzi az ebédet.
2. c) e) d) b) a)
3. vár, várja, látja, ismer, veszek
4. b), b), a), a) b)
5. veszek, várjuk, vár, ír, felhívjátok, főz, kiviszem, felrakunk, ismerik
7. a/2, b/1, c/3, d/2, e/1, f/2
8. írom, írod, írja, írjuk, írjátok, írják; mondom, mondod, mondja, mondjuk, mondjátok, mondják;
hallgatom, hallgatod, hallgatja, hallgatjuk, hallgatjátok, hallgatják; kérem, kéred, kéri, kérjük, kéritek,
kérik; látom, látod, látja, látjuk, látjátok, látják; töröm, töröd, töri, törjük, töritek, törik; ütöm, ütöd,
üti, ütjük, ütitek, ütik
9. szeretjük, látom, tanulsz, veszünk, nézek, kértek, szeretünk, ír, írja, szeret, szereti, tanulod, főzünk,
nézem, kéritek
10. Nagy Norbit, vízszerelő, vízszerelőt / Kis Petit, fodrász, fodrászt / Szabó Tibit, szobafestő,
szobafestőt; pulóvert, pulóverünk, 6 500, 11 200 / esernyőt, esernyőnk, 2700, 3200 / tollat, tollunk,
150, 430 / szótárt, szótárunk, 4200, 4900; magas fiút, szőke hajút, barna hajút, barna hajút, szőke
hajút /szuper autót, pirosat, fehéret, fehéret, pirosat / aranyos kutyát, barnát, feketét, feketét,
barnát / gyönyörű képet, világosat, sötétet, sötétet, világosat
11. várjátok, fordít, lefordítom, ebédeltek, ismeritek, ismerem, látom, sietünk, kezdődik, fest, ír, írják,
mennek, kérem, felhívunk, ismerek, ismerik, olvasom, olvasom
12. látjuk, szeretem, szeretek, szeretnek, szeretem, megyek, nézzük, ír, olvassa, nézik, kérem,
megvesszük
13. megnézünk, hallgatok, írnak, írja, olvassa, tesszük, rakok
14. megyünk, veszünk, vásárolnak, olvassátok, látom, szereti, sietek, szeretik
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15. olvasom; isznak, esznek; eszik; szerettek/tudtok/akartok; szereti/látja/ismeri; vesz/lát, veszi/látja
28. lecke
3. Vendég: b, c, d, g, i

Pincér: a, e, f, h, j

5.1. Judit magyaros steaket eszik és szénsavas ásványvizet iszik. Szilvia magyaros steaket eszik és
baracklevet iszik. Tamás Cézár salátát eszik és baracklevet iszik.
7. szeretek, tudtok, tudsz, akarsz, szeretem, tudod, akarod, akarsz, szeretitek
8. letesz, kiveszem, megissza, meggyújtja, kinyitod, találkozol
9. alszunk, dolgozol, esztek, isztok, leülnek, beszélget, várják, hallod
29. lecke
1. székekre, bort, kiveszi, kabátot, azt, kinyitom
2. taxisok, dobozba, nyomozók, iskolából, beszélget, hallok, tortán
3. A, A, N, SZF, SZF, N, N, T, SZF, N
4.2. A nő fizet a pincérnek. A nő odamegy Szabó felügyelő autójához. A taxis egy tortát ad a nőnek. A
pincér egy kávét tesz az asztalra. Szabó felügyelő kap egy tortát.
5. Megeszed ezt a finom szendvicset? Nem eszed meg ezt a finom szendvicset. Mikor eszed meg ezt a
finom szendvicset? Felmész a második emeletre?Nem mész fel a második emeletre. Miért mész fel a
második emeletre? Megveszitek azt a könyvet? Nem veszitek meg azt a könyvet. Hol veszitek meg azt
a könyvet? Kiviszitek a kutyát a házból? Nem viszitek ki a kutyát a házból. Mikor viszitek ki a kutyát a
házból? István felhívja Máriát? István nem hívja fel Máriát. Miért hívja fel István Máriát? A férjem
bemegy a konyhába? A férjem nem megy be a konyhába. Mikor megy be a férjem a konyhába? A
gyerekek lemennek a földszintre? A gyerekek nem mennek le a földszintre. Hogy mennek le a
gyerekek a földszintre? A diákok elolvassák az újságot? A diákok nem olvassák el az újságot. Hol
olvassák el a diákok az újságot? Elhiszitek, amit István mond? Nem hiszitek el, amit István mond.
Miért hiszitek el, amit István mond?
6. Ki utazik? /Péter. Hova utazik Péter? / Bécsbe. Mikor utazik Péter Bécsbe? / Júliusban. Miért utazik
Péter Bécsbe? / Azért, mert ott részt vesz egy konferencián. Mivel utazik Péter? / Vonattal. Kivel
utazik Péter? / Tamással; Ki utazik? / Az igazgatónő. Hova utazik az igazgatónő? / Debrecenbe. Mikor
utazik az igazgatónő? / Februárban. Miért utazik az igazgatónő Debrecenbe? / Azért, mert ott beszél
egy üzletemberrel. Mivel utazik az igazgatónő? / Autóval. Kivel utazik az igazgatónő? / Egy
tolmáccsal.; Kik utaznak? / A gyerekek. Hova utaznak a gyerekek? / Budapestre. Mikor utaznak a
gyerekek Budapestre? / Júniusban. Miért utaznak a gyerekek Budapestre? / Azért, mert ott megnézik
a Parlamentet. Mivel utaznak? / Busszal. Kivel utaznak? / A tanárokkal.; Kik utaznak? / A tanárok.
Hova utaznak? / A múzeumba. Mikor utaznak? / Ma délután. Miért utaznak? / Azért, mert ott
megnéznek egy kiállítást. Mivel utaznak? / Gyalog. Kivel utaznak? / A diákokkal. ; Kik utaznak? / A
turisták. Hova utaznak a turisták? / Párizsba. Mikor utaznak? / Nyáron. Miért utaznak Párizsba? /
Azért, mert ott látni akarják az Eiffel-tornyot. Mivel utaznak? / Repülővel és busszal. Kivel utaznak? /
Az idegenvezetővel.
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7. Miért ebben az étteremben vacsoráztok? Ki beszélget a szomszéddal? Kivel beszélget Mária? Mit
csinál Mária a szomszéddal? Hol beszélget Mária a szomszéddal?Melyik boltban vásároltok?Mikor
mennek a gyerekek az állatkertbe? Milyen szendvicset eszel a büfében? Milyen nő ül az autóban?
8. Kikkel mentek kirándulni a hétvégén? Melyiket kéri? Milyen pulóvert szeretnél venni? Mit lehet
látni Budapesten?
30. lecke
1. ma, tegnap, tegnap, ma, ma, tegnap, tegnap, ma, ma, tegnap
2. A férfi és a nő paradicsomot és paprikát vett a piacon. (krumplit), A piacon a nő fizetett. (férfi),A
piac után hazamentek. (a húsboltba mentek), A húsboltban nem vettek semmit. (kolbászt), A
húsboltban a férfi fizetett. (nő), A férfi otthon a táskájába tette a pénztárcát. (a szekrényre),
Otthonról a piacra mentek. (az étterembe), Az étteremben a nő fizetett. (férfi), A pénztárca az eladó
kezében van. (a férfi)
3. villamoson, autóban, otthon, a férfi kezében
4. kértem, kértem; énekeltél, vártad; várt, csinálta; kértünk, írtuk; kértetek, vártátok; vártak, találták
5. Kovács úr nem találta a pénztárcát. A szomszéd utcában történt egy baleset. A nő és a férfi reggel a
piacra ment. A piacon paradicsomot vettek. A kávézóban ittam egy kávét, aztán mentem dolgozni.
A kávézóban ültünk, és az egyik barátunkat vártuk. Magyarul tanultam, mert Magyarországra
akartam menni. A testvérem külföldön volt, és gyakran írt levelet. Otthon hagytam a pénztárcámat.
Tavaly Szegeden voltam, és magyart tanultam az egyetemen.
6. Mi már elolvastuk. Már ittam egyet. Már ebédeltem. Már felhívtam. Reggel már vettünk egyet. Én
tegnap már beszéltem Gézával.
8. vártak, látta, nyaraltak, ivott, ment, felhívta, aludt, evett
9. voltam, vett, csináltunk, hónapban, héten, táncoltak, ettek
10. vettél, vetted, tanultatok, énekel, kértek, maradtak, ebédeltünk, vásároltunk, akartál
11. csináltatok, írtak, telefonált, beszélt, történt, kaptunk, tettétek, aludtak
12. A kutyák az asztal alatt feküdtek. A gyerekek busszal jöttek. A múlt héten vonattal mentünk
Debrecenbe. Feri ebéd után ivott egy kávét. Mikor vettetek új biciklit?
31. lecke
1. 2, 5, 6, 2, 1, 1, 6, 3, 5, 4, 4, 4, 5, 1, 6, 5
2. a) sajt b) szótár c) szemüveg
3. Ékszerboltjuk volt. Délután fél hat körül tűnt el a gyémánt. Amikor bement a szobába. A szobában
volt, az asztalon. A szemüvegért.
4. Ági, sofőr, férj, Péter, szakácsnő
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5. A felügyelő cigarettázott. A felügyelő megérkezett Kissékhez. Szabó felügyelő mindenkit
megkérdezett, hogy hol volt fél hatkor. Szabó felügyelő megkérdezte a sofőrt, hogy hol volt fél
hatkor. A felügyelő megnézett minden ablakot. A sógornő tévét nézett. A sofőr kocsit mosott a ház
előtt. Kiss úr és a sógora a nappaliban beszélgetett. A szakácsnő vacsorát főzött.
6. A felügyelő nem Kovácsékhoz ment, hanem Kissékhez. Nem két gyémántot vittek el a házból,
hanem egyet. Nem délután kettő körül lopták el a gyémántot, hanem fél hat körül. Kissné nem a
széken látta utoljára a gyémántot, hanem az asztalon. Amikor a gyémánt eltűnt, nem csak Kissné volt
a házban, hanem még öt ember volt ott. A felügyelő nem az ajtót nézte meg a szobában, hanem az
ablakot. A felügyelő nem egy emberrel beszélt, hanem öt emberrel. A felügyelő nem azt kérdezte,
hogy mit csináltak délután kettőkor, hanem azt, hogy mit csináltak fél hat körül. A sógornő nem a
konyhában volt, hanem a nappaliban. A sofőr nem a ház mögött mosott kocsit, hanem a ház előtt. A
férj nem Istvánnal beszélgetett, hanem Péterrel. A szakácsnő nem a dolgozószobában dolgozott,
hanem a konyhában.
7. Szabó felügyelő az irodában ült, és cigarettázott. Valaki felhívta telefonon, és azt mondta, hogy
rablás történt Kisséknél. A felügyelő rögtön elment Kissékhez. Kissné azt mondta, hogy valaki elvitt
egy gyémántot a házból. Azt mondta, hogy délután fél hat körül lopták el a gyémántot. Utoljára a
hálószobában látta az asztalon. Nem csak Kissné volt a házban, amikor a gyémánt eltűnt. A felügyelő
bement a szobába, és megnézte az ablakokat. Aztán mindenkivel beszélt, aki a házban volt, amikor a
gyémánt eltűnt. A felügyelő megkérdezte, hogy mit csináltak délután fél hatkor. A sógornő azt
mondta, hogy a nappaliban volt, és tévét nézett. A sofőr azt mondta, hogy kocsit mosott a ház előtt.
A férj azt mondta, hogy Péterrel beszélgetett a nappaliban. A szakácsnő azt mondta, hogy vacsorát
főzött a konyhában.
8. mondtam, kérdezték, mondtam, mondtak, kérdezte, kérdezték, mondtad, kérdezte
11.3. Mit csinálsz? vettem, találkoztam, olvasni, vacsorát
14. tudott, tudtunk, tudtuk, szerette, szeretett, tudta, érkezett, ittunk, kérdezte, felelt, szerettetek
15. eltűnt, csináltál, mostatok, válaszoltatok, történt, ült, cigarettázott, mondta, találkoztam,
dolgoztál, tudtunk
32. lecke
5. jön, szeretett, repülőtéren, Pétert, művészek
6. segített, festettem, takarítottam, készítettem
7. értettem, sütött, sütöttünk, fordítottam, játszottak, takarítottam, takarítottak, segítettünk,
hallottad, kinyitották, festett, futottunk
8. értettük, sütöttél, fordítottál, tanított, játszottak, döntöttetek, futottatok, kinyitottad, festett
9. Reggel 9-ig alszunk. A szobában nem takarítottak. Délelőtt boltba mentetek. Reggel 6 órakor
indultam. A vonat este 8 órakor érkezett.
10. a) sütöttem b) játszottam c) papír d) utcán e) ugye f) írtam
33. lecke
1. 1, 8, 3, 6, 9, 2, 5, 4, 7
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3. nehezebb, régebbi, kisebb, jobb, fiatalabb, unalmasabb, gyorsabbak, kedvesebbek
5. A csokoládé 140 forinttal olcsóbb, mint a chips. A rágó 25 forinttal drágább, mint a csokoládé.
A francia film 6 perccel rövidebb, mint a magyar film. Az amerikai film 19 perccel hosszabb, mint a
magyar film. Pali egy centivel alacsonyabb, mint Éva. Zoli húsz centivel magasabb, mint Éva.
7. Petőfi Sándor, Erzsébet, Széchenyi István, Semmelweis Ignác
8. Péternek ősz haja van. Kék szemem van. Az elefántoknak nagy fülük van. Kis orrunk van.
Szemüvegem van. A lányoknak szép arcuk van.
9. c, e, a, d, b
Apukámnak kék szeme és rövid, sötét haja van. Apukámnak hosszú szakálla van. Apukádnak kék
szeme és rövid, sötét haja van. Apukádnak hosszú szakálla van. A mi apukánk magas és vékony.
Apukánknak kék szeme és rövid, sötét haja van. Apukánknak hosszú szakálla van. A ti apukátok
magas és vékony. Apukátoknak kék szeme és rövid, sötét haja van. Apukátoknak hosszú szakálla van.
Az ő apukájuk magas és vékony. Apukájuknak kék szeme és rövid, sötét haja van. Apukájuknak hosszú
szakálla van.
Az én anyukám / A te anyukád / Az ő anyukája / A mi anyukánk / A ti anyukátok / Az ő anyukájuk
alacsony és egy kicsit duci. Anyukámnak / Anyukádnak / Anyukájának / Anyukánknak / Anyukátoknak
/ Anyukájuknak hosszú, göndör haja és szép arca van.
Az én húgom / A te húgod / Az ő húga / A mi húgunk / A ti húgotok / Az ő húguk aranyos. A
húgomnak / A húgodnak / A húgának / A húgunknak / A húgotoknak / A húguknak hosszú copfja és
szép szeme van.
Az én bátyám / A te bátyád / Az ő bátyja / A mi bátyánk / A ti bátyátok / Az ő bátyjuk izmos. A
bátyámnak / bátyádnak / bátyjának /bátyánknak / bátyátoknak /bátyjuknak fülbevalója, kis füle és kis
szeme van, és nincs haja.
10.1. Jancsikának, apának és Dórinak, anyának, Dórinak
10.2. Apa 4 évvel idősebb, mint anya. Jancsika 8 évvel fiatalabb, mint Dóri. Apa 33 centivel
magasabb, mint Jancsika. Dóri 8 centivel alacsonyabb, mint anya. Anya 18 kilóval nehezebb, mint
Jancsika. Jancsika 36 kilóval könnyebb, mint Dóri.
10. 3. Igaz: Jancsika 36 kilóval könnyebb, mint a testvére. Dórinak több haja van, mint apának.
Nem igaz: Dóri 10 centivel magasabb, mint az öccse. Anya 26 évvel idősebb, mint Jancsika.
11.1. 1)játszottam, csinált 2) történt, vitték 3) nem 4) került 5) ült
11.2. a) látták b) vezette c) dolgoztam d) vett e) segítettünk
1)e, 2)b, 3)c, 4)d, 5)a
12. d, b, a,c

c, a, b,d

34. lecke
1. ebben, abban, ennél, ebben, ezen, azon, abban, ennél, annál, ezen, azon
2. ebbe az étterembe, erre a vonatra, arra a helyre, ebbe a pohárba, abba a pohárba, ezen a széken,
azon
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3. egyetemre, ebben a boltban, Franciaországba, Budapestre, Budapesten, állatkertbe, házon, arra a
házra, arra a buszra, buszon, Győrbe, székre, erre a székre, iskolában, asztalra
4. erre, arra, ehhez, ebben, ebben, annál, ennél, annál, erre, arra
5. A recept az orvosé. A nagy korsó sör a külföldi diákoké. A csirke a szakácsé. A gyógyszer az orvosé.
A rúzs a színésznőé. A cipő a színésznőé. A pisztoly a rendőröké. A szék az asztalosé. Az injekció az
orvosé. A diákigazolvány a külföldi diákoké. A játékautó az óvodás gyerekeké. A paprika a szakácsé. A
labda az óvodás gyerekeké. Az egyenruha arendőröké. A hal a szakácsé. A kalapács az asztalosé.
6. Nem, nem a mienk. Biztosan a szakácsé. Elnézést! öné ez a csirke? Igen, köszönöm, ez a csirke az
enyém. / Öné ez a rúzs? Nem, nem az enyém. A rúzs biztos a színésznőé. Elnézést, öné ez a rúzs?
Igen, köszönöm, ez a rúzs az enyém. / Öné ez a labda? Nem, nem az enyém. A labda biztos a
gyerekeké. Sziasztok! Tietek ez a labda? Igen, köszönjük, a labda a mienk. / Önöké ez a szék? Nem,
nem a mienk. A szék biztosan az asztalosé. Elnézést, öné ez a szék? Igen, köszönöm, ez a szék az
enyém. / Öné ez a cipő? Nem, nem az enyém. A cipő biztosan a színésznőé. Elnézést, öné ez a cipő?
Igen, köszönöm, ez a cipő az enyém. / Öné ez a hal? Nem, nem az enyém. A hal biztosan a szakácsé.
Elnézést, öné ez a hal? Igen, köszönöm, ez a hal az enyém.
7. moziba, sárga szoknyámat / buliba, zöld ingemet / a konferenciára, új öltönyömet
pulóveremet, pulóverem, otthon / sapkámat, sapkám, Ferinél / kardigánomat, kardigánom,
ruhatárban / dzsekimet, dzsekim, szállodában
sapkámat, sapkámat / pulóveremet, pulóveremet / kardigánomat, kardigánomat
35. lecke
1.1. és 1.2. b) A vásárló bement a boltba… a) Valaki szeretne… e) Két ember vásárolni … c) Két
ember beszélget. d)A vásárló pólót…
1.3. egy kabátot. pólót / A vásárlónak tízezrese volt… húszezrese / egy 39-es cipőt… 38-as
2. b) Egy vásárló a boltban segítéget kér az eladótól, mert nem tudja, hol vannak a csokládék. c) Az
órán egy diák mondani akar valamit. d) A beteg megkérdezi az orvost, hogy mikor mehet dolgozni. e)
A diák szeretne kimenni az óráról a mosdóba. f) A gyerekek szeretnének este tévét nézni, és az
anyukájukkal beszélnek. g) Valaki szeretne bemenni az irodába. h) Nagyon meleg van a teremben, és
a tanár ablakot akar nyitni. i) A buszon utazik egy ember, és most kell leszállni, de valaki az ajtó előtt
áll. j) A buszon utazom, és nem akarok állni. Látok egy szabad helyet valaki mellett. k) Az irodába
akarok menni. l) A diák kérdezni akar valamit az órán. m) A boltban nem készpénzzel akarok fizetni.
n) Cipőt akarok venni, és a boltban az eladóval beszélek.

3. a) Nem, nem ehettek. b) Elmehetünk Sanyihoz a hétvégén? c) Igen, leülhettek. d) Megihatjuk ezt a
kávét? e) Nem, nem mehettek. f) Nézhetünk tévét este 10 után?
4. e) b) c) d) a)
5. ennek a lánynak, annak a háznak, ennek a férfinak, ezeknek a rendőröknek, ezeknek a
gyerekeknek, azoknak a lányoknak, annak a kutyának, annak a fiúnak, ennek a kutyának, azoknak a
diákoknak, annak a háznak
6. mindig, időm, mint, nem, cipőre, beszélek, kedvesek, keresünk, sokat
7. felveszek, felveszem, átöltöztök, fázik, választotta, kicseréljük, akarom, leveszi
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8. kimentem, fizettünk, felváltotta, fáztak, levettem, kaptam, örültek, választottam, jártak, tetszett
9. c), a), d), b), e)
10. 20 °C: meleg pulóver, esernyő; 15 °C: cipő, esőkabát; -8 °C: vastag zokni, csizma, kabát, sapka,
sál; 37 °C: könnyű nyári ruha, szandál
11. fázom, felveszem; fázik, felveszi; felvesszük; leveszem; felöltözünk, kimegyünk; levetkőzöm
12. felöltözünk, fázom, leveszed, veszek fel, melegetek van, fázik a lába, átöltöznek
13. a) szoknya b) póló c) sál d) zokni e) sapka f) papucs g) csizma h) esőkabát i) fürdőruha j) cipő k)
farmernadrág
14. Hazamegyek, leveszem a cipőt, és felveszem a papucsot. Nincs szükségem segítségre. A gyerekek
mindig örülnek az ajándékoknak. A szomszédom költözik, mert a kis lakását egy nagy lakásra cserélte.
Nekem nem tetszik az új uszoda. Nem tanultam semmit, ezért egyest kaptam. Elnézést, Tanárnő!
Kérdezhetek valamit?
36. lecke
2. Ezt neked… – Robi vendégei, Elég fáradt… – Robi kollégái, Adok… – Robi, Nagyon… – Robi
szomszédai, Indulunk… – Robi vendégei
3. Robi új lakásba költözött. Robi barátai nem találják az új lakást. Juci néni szomszédja vendégeket
hív. robi szomszédja nem szereti a hangos vendégeket. Juci néni éjfél után csönget Robinál. A
vendégek korán hazamennek, mert másnap dolgoznak. Robi barátainak nagyon tetszik az új lakás.
4. Otthon mosogatni kell. A könyvtárban csendben kell lenni. A repülőn ülni kell, amikor a gép
felszáll. Az uszodában fürdőruhát kell felvenni. A moziban jegyet kell venni.
7. a) Nem a hatos villamosra kell szállni, hanem a négyes villamosra. b) Nem jobbra kell fordulni,
hanem balra. c) El kell menni az utca végéig, és ott kell átmenni az úton. d) A 15-ös busz megállója
nem a kávézó terasza mellett van, hanem az étterem terasza mellett.
8. szülei, vendégeinek, testvéreivel, szomszédait
9. ruháim, barátaimmal, barátaimat, szüleim, gyerekei
10. a) Jaj, nem! Még bent vannak a cuccaim. b) Nagyon örülök. c) Nincs, kirándulni ment az
évfolyamtársaival. d) sajnos még van kettő. e) De kedves barátaid vannak!
11. kutya, második, macska, harmadik, elefánt, negyedik, hal
12.1. Az első emeleten a kettes szobában egy férfi tévét néz. Az első emeleten a hármas szobában
egy nő alszik. Az első emeleten a négyes szobában egy nő hajat mos. A második emeleten az ötös
szobában egy férfi gitározik. A második emeleten a hatos szobában egy férfi zenét hallgat. A második
emeleten a hetes szobában egy nő eszik. A második emeleten a nyolcas szobában egy férfi fest.
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12.3. Nem. Az első emeleten a hármas szobában a nő nem takarít, hanem alszik. Nem. A második
emeleten a nyolcas szobában a férfi nem tévét néz, hanem fest. Nem. Az első emeleten a négyes
szobában a nő nem zenét hallgat, hanem hajat mos. Nem. A második emeleten az ötös szobában a
férfi nem olvas, hanem gitározik. Nem. A második emeleten a hatos szobában a férfi nem eszik,
hanem zenét hallgat.

37. lecke
1. a) Nincs kedvem focizni, mert fáj a lábam. – első kép b) Ma teniszezni megyek, mert szeretek
sportolni. – második kép c) Nem megyek biciklizni, mert nem tudok biciklizni. d) Nincs kedvem
dolgozni, mert álmos vagyok. – harmadik kép e) Nincs kedvem a hegyekbe menni, mert ott nincsenek
boltok. f) Katinak sok sportos ruhája van, mert mindennap megy futni. – negyedik kép g) Nincs
fürdőruhám, mert nem szeretek úszni.
2.2. barátaimmal, biciklimmel, mentek, vizet, találkoztam, fájt
2.3. b) a) d) e) c)
3. ezzel a fogkrémmel, azzal a busszal, ezzel a vonattal, ezzel a fiúval, azzal a fiúval, ezzel a tanárral,
ezzel
4. ebben a boltban, ennek a hírnek, arra a könyvre, ezt a munkát, ezt a tízezrest, ebben a kabátban,
ezeknek a gyerekeknek, ezzel a vonattal, ebben a táskában, azt az ajándékot, ezt a könyvet
5.1. focizni, lovagolni, cigarettázni, dohányozni, cigizni, biciklizni, kirándulni, úszni, tusolni, tanulni
5.2. Hol lehet focizni? A parkban. Hol lehet lovagolni? Az erdőben. Hol lehet cigarettázni? A teraszon.
Hol lehet biciklizni? A parkban. Hol lehet kirándulni? A hegyekben. Hol lehet úszni? Az uszodában. Hol
lehet tusolni? A fürdőszobában. Hol lehet tanulni? A könyvtárban.
5.3. Megyek lovagolni az erdőbe. Megyek cigarettázni a teraszra. Megyek kirándulni a hegyekbe.
Megyek úszni az uszodába. Megyek focizni a parkba. Megyek tanulni a könyvtárba. Megyek biciklizni
a parkba. Megyek tusolni a fürdőszobába.
7. úszik, úszni, kosárlabdázni, bokszolni, lovagol, lovagolni, kerékpározik/biciklizik,
kerékpározni/biciklizni, evezés, evez, tenisz, teniszezni, pingpongozik, pingpongozni
9. nagymamához, nagymamához menni, étterembe, étterembe / diszkóba, diszkóba menni, mert túl
hangos. Nem hívunk inkább vendégeket vacsorázni? Velük lehet beszélgetni, és finomat enni. Jó,
hívhatunk vendégeket is, ha… / a hegyekbe nyaralni, a hegyekben nyaralni, mert ott hideg van. Nem
megyünk inkább egy tó mellé nyaralni? Ott is lehet pihenni, és ott meleg van. Jó, mehetünk egy tó
mellé is / a piacra vásárolni, piacra menni, mert nem szeretem a piacokat. Nem megyünk inkább egy
szupermarketbe? Ott is lehet vásárolni, és ott mindent lehet kapni. Jó mehetünk szupermarketbe is,
ha… /Elmegyünk sörözni? Nekem nincs kedvem sörözni, mert nem iszom alkoholt. Nem megyünk
inkább moziba? Most nagyon jó filmek vannak. Jó, mehetünk moziba is, ha neked az jobban tetszik.
10. étterembe, enni, most ebédeltem, iszom egy kávét / koncertre, zenét hallgatni, egész nap rádiót
hallgattam, otthon olvasok / parkba, sétálni, egész délután várost néztem, leülök egy kicsit a
szállodában / uszodába, úszni, egész nap egy kicsit beteg voltam, otthon pihenek, és teát iszom /
könyvtárba, tanulni, egész nap olvastam, elmegyek futni
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38. lecke
2. 1. a) 2. b) 3. c) 4. a) 5. a) 6. a) 7. c)
4. 1. Megbeszélem… 2. Kimegyek… 3. Megveszem… 4. Veszek… 5. Felszállok… 6. Pihenek… 7.
Megérkezem… 8. Taxiba…
5. Kit – a), Mit – b) volt – c) Hol – d)
6. a) c) d) b)
7. ismer, néz, ismerünk, tanít, felhívtok, felhív, tanít, szeret, néz, keresünk
8. szeretem, szeretitek, ismered, tanítja, hívta, ismerem, szeretjük, felhívtátok
9. ismerlek, ismerem, felhívsz, felhívod, keres, néz, néz, néz, nézi, nézi, értünk, értjük, nézünk,
ismerjük, láttok, hívtál, hívtad, tanítottál, tanítottad, nézett, nézett, nézte, kerestünk, kerestük,
értettünk, értettük, láttátok, láttak, néztek, nézték
10. a) látsz, látlak, engem b) mi, titeket, minket c) engem, néz, nézi
11. a) meglátogatta, minket, meglátogatott b) hívott, hívott, hívja c) őt, szerettük, szereti, szeretett
12. a) vágányról b) késik c) helyjegye d) büntetést e) teljes árú jegyet
13. 1. dialógus – jobb oldali kép; 2. dialógus – bal oldali kép; 3. dialógus – jobb oldali kép; 4. dialógus
– jobb oldali kép
14. kapott, szeretett, mondtátok, láttunk, adtam, hívott, hívta, bevittük, kerestek, felhívtam,
fizettem, vártak
39. lecke
2. influenza, tüdőgyulladás, infarktus
3. Kovács doktornő háziorvos volt. A doktornőnek infarktusa volt. A beteg gyorsan meggyógyult, mert
gyors és szakszerű segítséget kapott. Az asszisztens látta, hogy nagy baj van. Amikor a doktornő
megérkezett, sok beteg várt a rendelésre.
4. Beszélgettem egy kicsit Zsuzsával, a szomszédommal, és ittam egy kávét. asszisztensemmel; Csak
később mondták, hogy a doktornő volt rosszul, de nem vitték kórházba. és bevitték a kórházba; A
kórházban kiderült, hogy a doktornőnek tüdőgyulladása van. infarktusa
5. rendelőben, Mi a baj? összeszedem, elmúlik, bevittek, meggyógyult, megvizsgált, egészséges
6. b) d) c) a)
7. lovon, torkom, kenyeret, epret, nyarat, téren
8. a) f) c) d) e) b)
10.1. 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b
10.2. c) d) a) b)
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10.3. Kutyát mentettek az újságírók
11. kapta, kap, megmentettek, kapott, felpróbálod, maradtunk, feküdtünk, pihentünk, találtunk,
tudott, adtál, megnézzük, elkezdtetek
40. lecke
1.

c) d)

a) b) e) f) g) h)

3. Gy, P, P, P, Gy, P, Gy
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