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2. lecke 
 

 
1. What is the order of the days? 
 
1. hétfő 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. _______________ 
5. _______________ 
6. _______________ 
7. _______________ 
 
 
2. Unscramble the words and match them with the corresponding numbers.   
 
HMRÁO –  ______________  
ZTÍ  –  _______________ 
COLNY  –  _______________ 
THÉ  –  _______________ 
TAH –  _______________ 
LEKINC  –  _______________ 
GYÉN –  _______________ 
 
 
3. Nationalities. Connect the matching syllables.  
 

gö- 
spa- 

tö- 
né- 

len- 

 -rök 
-met 
-gyel 
-nyol 
-rög  

 portu- 
oszt- 
szlo- 

an- 
ro- 

 -vák 
-rák 
-mán 
-gol 
-gál 

 
 
 
2. Fill in the blanks with one letter. 
 
A     SZ     ____     A     L      ____     ____     ____     ____     ____     ____      

E     ____     ____     E     R    ____     ____     ____     ____     ____     ____     

 ____     ____     ____     ____     ____     ____       ____     ____     ____     ____     ____     ____     

____     ____     ____     ____     ____     ____       ____     ____     ____     ____     ____     ____     

3 4 

6 
7 

8 

9 
10 
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3. lecke 

 

1. 

 

    
 
 
   
 
 
   

 
  
 
   
  
  
 
 

 
 
 
 
 
2. Write one letter on each line. 
 
12  ____     ____     ____     __E__     ____     ____     ____     ____     ____     ____      

36  ____     ____     ____     ____     ____     __N__     ____     ____     ____     ____      

73  ____     ____     ____     __V__     ____     ____     ____     ____     ____     ____          ____   

65  _____     _____     _____     _____     _____     _____     _____     __T___      

 
 
3. Add the necessary diacritics. 
 

55 – otvenot  77 – hetvenhet    21 – huszonegy  

54 – otvennegy   26 – huszonhat    38 – harmincnyolc  

24 – huszonnegy   16 – tizenhat    17 – tizenhet  

32 – harmincketto  53 – otvenharom    57 – otvenhet 

negyvenhárom 

hetvenhat 

hatvanhét 

kilencvenegy 

huszonkilenc 

59 

67 

ötvenkilenc 

43 

29 
76 

91 

37 

harminchét 

nyolcvanöt 

85 

22 

20 

húsz 

huszonkettő 
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 4. Put the lines of the dialogues in the correct order.  
 
a)  
__1__    – Jó napot kívánok! 
_____    – Köszönjük. Viszontlátásra! 
_____    – Viszontlátásra! 
_____    – Jó napot kívánok! 
_____    – Kettő. 
_____    – Mennyibe kerül a fagylalt? 
_____    – Kérek egy csokoládét és egy vaníliát. 
_____    – Tessék. Nagyon aranyos a kislány. Hány éves? 
_____    – Tessék. Ez ajándék. 
_____    – Egy gombóc 250 forint. 
 
b) 
__1__    – Mit kérsz? 
_____    – Hány éves vagy? 
_____    – Nem. Egy kólát. 
_____    – Jó, nem 18 éves vagyok. 17 éves vagyok. 
_____    – 18. 
_____    – Kérek egy személyi igazolványt. 
_____    – Kérek egy sört. 
_____    – És mit kérsz? Nem sört, ugye? 
_____    – Tessék. 
 
 
5. Match the two halves of the sentences. 
 

Kérek egy pogácsát és  

Mennyibe  

Ez az autó   

Jó napot  

Hány éves  

Mit  

  kívánok! 

 kerül a sajtos szendvics? 

 vagy?  

 kérsz? 

 egy teát. 

  húsz éves. 
 
 
6. Match the questions with the answers. 
 
1) – Mi ez? 
     – _______________ 

2) – Milyen a pincér? 
     – _______________ 

3) – Mennyibe kerül a szendvics? 
     – _______________ 

 
4) – Mit kérsz? 
     – _______________ 

 
5) – Ez ajándék? 
     – _______________ 

 
6) – Hány éves vagy? 
     – _______________ 

 
 
a) Ez egy könyv. b) Huszonöt.  c) Gyors.  
d) Egy sört.   e) Igen.  f) Háromszáz forint. 
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5. lecke 
 
1. Choose the correct one.  
 

– Jó reggelt, Jarmo! 

– Jó reggelt, Tanárnő! 

– Csak Jarmo van ez / itt? 

– Igen, csak én / vagyok.  

– Hol / Milyen van Anna? 

– Anna Németországban van.     

– És hol / milyen van Alessandro és John? 

– Alessandro otthon van, mert / beteg. John Sopronban van.  

 

2. Match the questions with the answers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) – Decemberben. b) – Otthon van, mert beteg.  
c) – Drága.  d) – Egy könyv. e) – Nem, hanem öt.  
 
 
 
3. Complete the sentences with the given words. 
 

cukor     kórházban    van    Spanyolországban     kerül      gyerek  vásárol 

 
A ____________ a moziban ül.  

Az orvos a ____________ van. 

Az üdítőben sok ____________ van.  

Hol ____________ a terem? 

Madrid ____________ van. 

A tanár a boltban pulóvert ____________. 

Mennyibe ____________ ez a pulóver? 
 

– Mikor van karácsony? 
– ________________ 

– Hol van Kati? 
– ________________ 

– Milyen a könyv? 
– ________________ 

– Mi van a szekrényben? 
– ________________ 

– Robi négy éves? 
– ________________ 
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4. Match the two halves of the sentences. 
 

Elnézést a  

valami  

A táska nem a szekrényben van,   

valami  

A gyerek a  

Kati Madridban  

  hanem az autóban. 

 moziban van. 

 valami.  

 késésért. 

  él 

 valami. 
 
 
5. Which group do these words belong to? 
 

mosógép, nagy, víz, sok, tizenkettő, gyerek, négy, tanár, nő, szép, drága, 
harminchat, beteg, diák, könyv, aranyos, üdítő, orvos, szekrény 

 

Ki? Mi? Mennyi? Milyen? 

 
 
 
 
 

   

 
 
6. Find the names of 8 places.  
 
 

N K U B N Ó S Z Á I 
K É T T E R E M R K 
É T M B G T T O T O 
L Y É O T T H O N L 
Á A S L N D I S B L 
N F D T A Ó N Z Ü É 
T K Ó R H Á Z R F G 
E A S Z V S Z A É I 
N Y A É N M O Z I U 
I V G E N Ó J M N M 
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6. lecke 
 
1. Complete the sentences with the given words.  
 
a) ebédel 
b) énekel 
c) sétál 
d) fut 

e) vár  
f) áll 
g) vásárol 
h) siet 

i) beszél  
j) tanul 
k) beszélget 
l) köhög 
m) ül 

   

A fiú a parkban __________. A lány a parkban _________. A tanár a teremben ______. 

   

A két szomszéd __________. A lány __________. A fiú __________. 

   

 
A fiú __________.  

 
A férfi __________. 

A fiú __________, a lány 
__________. 

 

 

 

A nő a boltban __________. A lány a könyvtárban _____.  Az orvos __________. 
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7. lecke 
 
1. Find the correct order of the lines.  
 
_____   is. A szekrényben van a TV, a DVD és a magnó. A csoportban hat diák van. Reggel  

_____   van. Fehér pulóverben és fekete nadrágban van. A teremben ül és tanul. A terem kicsi,  

_____   John 41 éves amerikai üzletember. John beszél angolul és németül, de még nem  

_____   8 óra van, mindenki álmos egy kicsit. Jön a tanár.  

_____   beszél magyarul. Egy magyar nyelviskolában magyarul tanul. Most az iskolában  

_____   de szép. A teremben vannak asztalok, székek, és van egy szekrény  
 
2. Match the two halves of the sentences. 
 
John 41 éves amerikai  
Az üzletember beszél  
A terem kicsi, 
A diák egy nyelviskolában 
A teremben vannak  
A csoportban 

asztalok, székek, és van egy szekrény is. 
angolul és németül.  
hat diák van. 
de szép. 
magyarul tanul.  
üzletember. 

 
3. Answer the questions. Put one letter on each line. Only use the base form of the words, without 
endings. Digraphs (cs, sz, zs, ly, gy, ny, ty, gy) should be written on one line. 

 

Hol van a diák?  ______     ______     ______     ______     ______      

 

Milyen a tanár reggel?  ______     ______     ______     ______     ______      

 

Hány nap van januárban? ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____     ____ 

 

Hol él a holland gyerek? ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____     ____ 

 
4. Write the words on the lines. 
 asztal, diák, szekrény, tanár, ajtó, óra 
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8. lecke 
 

1. Complete the sentences with the given words. 
 

az  kollégiumban  pincér  alatt   a  van 

 
A ____________ az étteremben van.   A diák a ____________ van.  

A virág a kertben ____________.    A tanár ____________ iskolában van.  

A színész ____________ színházban van.   A macska az ágy ____________ van. 
 
 
2. Complete the sentences with the given postpositions.  
 

alatt   felett   mellett   között 

 
A helikopter a ház ____________ van.   A metró a ház ____________ van. 

A fekete autó a ház ____________ áll.  A fehér autó a két fa ____________ áll. 
 
 
3. Add the words to the group that they match.  
 

vasútállomás   kulcs   szakács  ágy 
mellett    kollégium  gyerek   előtt 

 
ház, büfé, színház, mozi, iskola,  _______________, _______________ 

állatorvos, pincér, tanár, pap, színész, _______________,  _______________ 

szekrény, könyv, papucs, táska, szótár, _______________, _______________ 

altt, fölött, között, mögött, _______________, _______________ 
 
 
4. Choose the correct one.  
 
Vilmos egy szép / előtt házban él. Itt él Guszti, a fekete macska és / is. A macska beteg. Itt van az 
állatorvos. A macska injekciót kap / áll.  
 
 – Itt van az injekció. De hol / milyen van a macska? 
– Ott van a szekrény mögött. 
– Nem! Az ágy alatt / fölött van.  
– Nem, ez nem a macska. Ez egy papucs. Hol van a macska? 
– Az nem a macska?  
– Nem. Az a másik papucs. Aha! Itt van a macska! 
 
A kutya / macska injekciót kap. Az injekció után jól van. 
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9. lecke 
 
 
1. Complete the sentences with the given words. 
 

kávéfőző  az  ablakok  vannak  mellett 

 
A szék ____________ asztal mellett van.  Az ____________ az ajtó mellett vannak. 

____________ fénymásoló az irodában van. A könyvek a szekrényben ____________. 

A ____________ az ajtó mellett van.  A mozi a bolt ____________ van. 
 
 
2. Which plural ending (-k/-ok/-ek/-ök/-ak) do these words take?  
 
orvos_____, bor_____, sör_____, táska_____, autó_____, ajtó_____, ablak_____, szekrény_____, 

kulcs_____, ház_____, számítógép_____, diák_____, tanár_____, gyümölcs_____, virág_____,  

tanár_____, pincér_____, jogász_____, kávézó_____, iroda_____, körte_____, gyerek_____  
 
 
3. Complete the words with endings (-ban/-ben, -k/-ok/-ak/-ek/-ök), if necessary. 
 
Az iroda_____ van három szék_____. Az iskolában van_____ diákok.  

A terem_____  vannak szék_____.  A szekrény_____ a szoba_____ vannak. 

A kép_____ a múzeum_____ vannak.  A gyümölcs_____ a kert_____ vannak. 

A gyerek_____ a mozi_____ van.  Az iroda_____ egy lámpa_____ van. 

Az iskola_____ húsz terem_____ van.  A könyv_____ a bolt_____  vannak. 
 
 
4. Add van or vannak, if necessary.  
 
A gyerekek a kertben _______________.  Ők orvosok _______________. 

Ők magyar diákok _______________. Ők jó orvosok _______________.  

Kati magyar _______________. A jó orvosok a kórházban _______________. 

A német autók a ház mellett _______________. Ők tanárok _______________. 

A gyerekek a teremben _______________. A gyerekek diákok _______________. 
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10. lecke 

 
 

1. Complete the sentences with the given words. 
 

magyar  magyarok  vannak  a olcsó   borok 

 
A ____________ filmek érdekesek.   A drága ____________ nagyon jók.  

Az ____________ borok rosszak.   Ők ____________. 

____________ budapesti házak szépek.  A vidám tanárok az iskolában ____________.  
 
 
2. Listen to the recording and fill in the blanks.  
 
a)  
– Milyen ajándékot kérsz?  
– Egy szép pulóvert kérek. És persze egy ____________  tortát és egy üveg finom bort.  
 
b) 
– Mit kér? 
– Fehérbort kérek.  
– Tessék. Ez a bor ____________ finom. És ez a bor is nagyon finom. 
– De ezek a borok drágák! Nagyon drágák! 
– Igen. A finom borok ____________.  
 
c) 
– Tessék! 
– Egy szép pulóvert kérek.  
– Itt van három ____________ pulóver. Ez fehér, ez zöld, ez fekete.  
– De ezek a pulóverek nagyon drágák! 
– Igen. A ____________ pulóverek drágák. 
 
d)  
– Mit kér? 
– Egy nagy tortát ____________.  
– Tessék. Itt vannak a torták. Itt van két citromtorta és három csokitorta.  
– De ezek ____________  torták nagyon drágák! 
– Igen. A jó torták drágák.  
 
e) 
– Boldog születésnapot! 
– Ó, köszönöm! Nagyon ____________ vagy! 
 
f) 
Az olcsó borok nem finomak. Az olcsó torták ____________ jók. Az olcsó pulóverek nem szépek. 
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11. lecke 
 
 
1. Complete the sentences with the given words. 
 

lengyel  a   álmos   otthon 
iszunk    teát   diákok   ülsz 

 
 
Ma _______________ ebédelünk. 

Reggel mindig _______________ iszom. 

A _______________ diákok a kávézóban kávét isznak.  

Az okos _______________  sokat tanulnak.  

A hangos autók _______________ kórház előtt állnak.  

Az _______________ pincérek az étteremben beszélgetnek. 

Szerdán a könyvtárban _______________ és tanulsz.  

Mi mindig mézes teát _______________, ha köhögünk.  
 
 
 
2. Match the two halves of the sentences. 
 

A diákok a terem   

A tanárok a kávézóban   

Vasárnap futok egy   

A drága borok   

Ti nem isztok egy   

Mi is nagyon sokat   

   kis pálinkát? 

  előtt beszélgetnek. 

  nagyon jók.  

  tanulunk a könyvtárban.  

  teát isznak.  

  órát a parkban.  
 

 
3. Fill in the blanks with endings, where necessery.  
 
A macska_____ a kutyák előtt_____  futnak. 

Ma a diákok otthon_____ pihen_____. 

Ti mikor vásárol_____? 

A lengyel_____ diákok a fürdőszoba_____ van_____. 

Munka_____ után én is isz_____ egy tea_____. 

A gyerek_____  üdítő_____ isznak.  

A pincérek a kávézó_____ beszélget_____.  
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12. lecke 
 
 
1. Find the correct order of the lines.  
a)  
______  Én nem eszem sokat. Általában reggel eszem egy joghurtot, egy kis müzlit és iszom  

______  fontos. Este eszem valami finomat, és néha iszom egy kis vörösbort is. 

______  hanem 1-kor vagy 2-kor. Sajnos nem otthon ebédelek. Délután csak egy almát  

______  egy teát vagy egy kis narancslét. Délelőtt eszem egy szendvicset. Általában sajtos  

______  szendvicset eszem. Szerintem a sonkás szendvics nem jó. Nem délben ebédelek,  

______  eszem vagy egy szendvicset. De este sokat eszem. A vacsora nagyon  
 
b) 
______  Én soha nem eszem reggel. Vagy esetleg eszem egy kis csokit. De mindig  

______  egy kávét. Ez nem egészséges, de nem baj. Este otthon eszem valamit. Nem  

______  iszom egy kávét. Az egyetemen ebédelek a büfében. Ez nem igazi ebéd, csak  

______  tudom…. szendvicset, vagy pizzát vagy salátát.  

______  valami szendvics vagy hamburger. Iszom egy kólát, és persze megint iszom  
 
 
2. Match the two halves of the sentences. 
 
Nem délben 
Én soha 
Sajnos nem 
Délután csak 
Este sokat 
A sok kávé 

nem eszem reggel.  
nem egészséges. 
eszünk. 
egy almát eszem. 
ebédelek, hanem 1-kor. 
otthon ebédelek. 

 
 
3. Complete the sentences with the given words. 
 

 
iszom   néha  sokat eszem   szerintem hanem    fontos 

 

 
Én nem eszem ____________.  

A vacsora nagyon ____________.  

____________ a sonkás szendvics nem jó.  

Nem délben ebédelek, ____________ 1-kor.  

Este eszem valami finomat, és ____________ iszom egy kis vörösbort is. 

Általában reggel ____________ egy joghurtot, és ____________ egy teát. 
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4. Complete the sentences with the words given below. 
 
A boltban van ____________.   _____________________________________ 
 
Reggel ____________ iszom.   _____________________________________ 
 
Este ____________ eszem.   _____________________________________ 
 
a) kávé 

e) tortát 

i) kenyér 

m) joghurtot 

b) szendvicset 

f) teát 

j) sör 

n) gyümölcslét 

c) tejet 

g) tea 

k) alma 

o) kenyeret 

d) bor 

h) tej 

l) joghurt 

p) almát 

 

 
5. Complete the sentences with the given words. 
 

 
egy nem milyen    esznek      iszunk húst kenyeret délben 

 

 
____________ egy étteremben ebédelek. 

Délután iszunk ____________  kávét, mert álmosak vagyunk. 

Vegetariánus vagyok, nem eszem ____________.  

A magyarok sok ____________ esznek. 

____________ pizzát kértek? 

Én soha ____________ eszem csokoládét.  

Vacsora után ____________ egy kis vörösbort.  

Japánban sok halat ____________. 
 
 
6. Conjugate the verbs. 

 

én    

te   

ő eszik iszik 

mi   

ti   

ők   
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13. lecke 

 
1. Kivel? 
A diák a tanár_____ beszélget. 

Az anyuka a gyerekek_____  a moziban van. 

A magyar üzletember az osztrák üzletember_____  kávét iszik a kávézóban. 

Délben Kati_____ ebédelek. 

A kis macska a kertben pihen a nagy macska_____. 

Feri a sétál a parkban. 

Az olasz diákok a terem előtt várnak a francia diákok_____. 

Kati Feri_____ táncol. 
 
2. Mit mivel eszünk vagy iszunk? 
 
Mit? Mivel? 
kávét 
teát 
csirkehúst 
müzlit 
kolbászt 

rizzsel 
tejjel 
kenyérrel 
mézzel 
joghurttal 

 
– Mivel  eszünk / iszunk                             ? 
–                        . 
 
3.  
Magyarországon van …    Az én országomban van … 
Magyarországon nincs …    Az én országomban nincs … 
 
 
4. Vásárolunk 
 

Van itthon Nincs itthon 

sör, sütemény, joghurt, alma, sajt cukor, csokoládé, kávé, müzli, kenyér 

 
a)  
– Kell cukor? 
– Igen, kell. Nincs itthon cukor.  
 
– Kell __________________? 
– Igen, kell. Nincs itthon __________________.  
 
b) 
– Kell sör? 
– Nem, nem kell. Van itthon sör. 
 
– Kell __________________? 
– Nem, nem kell. Van itthon __________________. 
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5.1. Egészítse ki a szöveget a megadott szavakkal! 
5.2. Hallgassa meg a szöveget, és ellenőrizze a megoldásokat! 
 

 
pohár  jön barátok  indulnak  egy elnézést nincs 

 

 
Gyula és Péter jó ____________. Péter festő, Gyula pedig költő. Ma délután Gyula iszik egy kávét 
Péterrel a Korzó kávézóban.  
 
PINCÉR – Jó napot kívánok. Mit hozhatok? 
GYULA – Kérek ____________  kávét sok tejjel és cukorral. 
PÉTER – Én egy pohár sört kérek. Van csapolt sör? 
PINCÉR – Sajnos ____________.  
PÉTER – És limonádé van?  
PINCÉR – Igen, van.  
PÉTER – Akkor egy ____________ limonádét kérek. Gyula, te nem iszol 

limonádét? 
GYULA – Nem, köszönöm, csak egy kávét iszom. 
PÉTER – Akkor mást nem kérünk. 
PINCÉR – Köszönöm. 
 
A két barát beszélget egy kicsit.  
Amikor elfogy a kávé és a limonádé, ____________. 
 
PÉTER      – ____________, szeretnék fizetni! 
PINCÉR    – Igen, egy pillanat.  

 
A pincér ____________  a számlával. 

 
PINCÉR – Egy kávé és egy limonádé az 760 forint. Tessék, a számla. 
PÉTER  (ad 1000 forintot) – Tessék. 850-ből kérek vissza. 
PINCÉR – Köszönöm.  
PÉTER – Én is köszönöm.  
PINCÉR – Viszontlátásra. 
PÉTER és GYULA – Viszlát. 
 
6. Borravalót adunk 
a)        b) 
– 890 forint.       – 950 forint 
(adok 5000 forintot)      (adok 1000 forintot) 
– 1000 forintból kérek vissza.    – Köszönöm, nem kérek vissza. 
 
c)       d) 
– ____________  forint.     – ____________ forint 
(adok ____________ forintot)     (adok ____________ forintot) 
– ____________ forintból kérek vissza.   – Köszönöm, nem kérek vissza. 
 
e)       f) 
– ____________  forint.    – ____________  forint. 
(adok ____________ forintot)     (adok ____________ forintot) 
– ____________ forintból kérek vissza.   – ____________ forintból kérek vissza. 
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14. lecke 
 
 
1. Find the correct order of the paragraphs.  
 
a) 
Jön Fanni. 
- Mit csinál itt?  
- Rendőrség! Szabó felügyelő vagyok. Az emeleten van egy betörő.  
 
b) 
Fanni fizet. A szerelő számlát ad. 
 
c) 
Szabó felügyelő most a kertben van. Betörőt keres a házban.  
 
d)  
Szabó felügyelő nyomozó. Most az irodában ül. Szól a telefon. A Széles utcában nagy baj van. Az egyik 
házban betörő van.  
 
i) Szabó felügyelő indul! 
 
e) 
A földszinten van egy nappali és egy konyha. A nappaliban rend van. Az asztalon van két újság, a 
széken ruhák vannak. A nappaliban nincs senki.  
 
f) 
- Betörő? 
- Igen, a fürdőszobában.  
- Az nem betörő. Az a vízvezeték-szerelő. 
 
g) 
Szabó felügyelő mérges.  
 
h) 
Az emeleten van egy szoba és egy fürdőszoba. A szobában nincs senki. A fürdőszobában … A 
fürdőszobában van valaki! 
 
2. Fill in the blanks with the approriate endings. Use the first person singular forms (én) of the 
verbs. 
 
Az utca_____ parkol_____.  Az állomás_____ vár_____. 

A piac_____ vásárol_____.  A repülőtér_____ vagy_____. 

London_____ pihen_____.  Az egyetem_____ ül_____ és tanul_____. 
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4. Fill in the blanks where necessary 
 
Szabó felügyelő_____ nyomozó. Most az iroda_____ ül_____. Szól_____ a telefon_____. A Széles 
utca_____ nagy baj van. Az egyik ház_____ betörő van_____. Szabó felügyelő_____  indul_____! 
Szabó felügyelő most a kert_____  van_____. Betörő_____  keres a ház_____.  

A földszint_____  van egy nappali_____  és egy konyha_____. A nappali_____  rend_____  van. Az 
asztal_____  van két újság_____, a szék_____  ruhák van_____. A nappali_____  nincs senki. Az 
emeleten van egy szoba_____  és egy fürdőszoba_____. A szobában nincs senki. A fürdőszobában … 
A fürdőszobában van valaki_____! Jön Fanni. 

 
– Mit csinál itt?  

– Rendőrség! Szabó felügyelő vagyok. Az emelet_____  van egy betörő_____.  

– Betörő_____? 

– Igen, a fürdőszoba_____ .  

– Az nem betörő. Az a vízvezeték-szerelő. 
 
Fanni fizet. A szerelő számla_____  ad. Szabó felügyelő mérges.  
 
 
5. Find the odd one out 
nappali, fürdőszoba, terem, konyha, szoba 
számla, paradicsom, palacsinta, tej, sütemény, sajt 
büfé, étterem, kávézó, konyha, iroda 
egészséges, fizet, drága, hangos, részeg, mérges 
indul, jön, elfogy, keres, épület, ad 
 
 
6. Where do the sentences belong?  
 

A házban rend van A házban nincs rend 

 
 

 

 
a) A zokni az ágy alatt van.   e) A bicikli a szobában van. 
b) A cipő az asztalon van.   f) A ruhák az ágyon vannak. 
c) A cipő a szekrényben van.   g) A ruhák a szekrényben vannak.  
d) A szótár a földön van.  h) A pizza és a szendvics a szeknyében vannak a 

szobában.  
 
 
7. Add the necessary diacritics 
 

betoro, furdoszoba, nappali, allomas, repuloter, folyo, szinhaz, szotar, szekreny 
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15. lecke 
 
 
1. Complete the dialogues with the given sentences. 
 
a) Mit főzöl?      e) Veszek krumplit, paprikát és paradicsomot. 
b) Tököt? Tököt főzöl?    f) Én is éhes vagyok. Hol ebédelünk? 
c) Nem, a piacon vagyok. Vásárolok.  g) Ja, persze. Veszek tököt is, rendben. 
d) És ki főz?     h) Akkor pizzát rendelünk.   
 
1. 
Sarah amerikai, Zoli magyar. Együtt élnek Magyarországon. Zoli most a piacon vásárol. Sarah 
telefonál.  

ZOLI  Halló! 

SARAH  Halló, szia! Hol vagy? Nem otthon vagy? 

ZOLI   ____________________________________ 

SARAH   Mit veszel?      

ZOLI   ____________________________________ 

SARAH   Veszel egy tököt is? 

ZOLI   ____________________________________ 

SARAH   Nem, nem főzök tököt. De Halloween van… Tudod, én amerikai vagyok. 

ZOLI    ____________________________________ 
 
2.  
Judit és Kinga diákok. Egy albérletben laknak. 
 

JUDIT   Éhes vagyok. 

KINGA   ____________________________________  

JUDIT   Itthon. 

KINGA   ____________________________________ 

JUDIT   Én.  

KINGA   ____________________________________ 

JUDIT   Nem tudom. Mi van itthon? 

KINGA   Hm. Azt hiszem, semmi nincs itthon. A hűtő is üres. 

JUDIT   A spájz is üres. 

KINGA   ____________________________________  
 
 
2. Choose the correct one. 
 
A boltban veszek egy üveg / darab bort. 
Kati vesz fél kiló sajtot / tejet. 
Kérek egy pár / két kenyeret. 
A boltban veszünk 20 deka mosóport / sajtot. 
Mennyibe kerül egy kiló / egy darab eper? 
Kérek két csomag cigarettát / sört.
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3. Complete the sentences with the appropriate endings, when necessary. 
 
1.  
Sarah amerikai_____, Zoli magyar_____. Együtt él_____ Magyarország_____. Zoli most a piac_____ 
vásárol_____. Sarah telefonál_____.  

ZOLI  Halló! 

SARAH  Halló, szia! Hol vagy? Nem otthon_____ vagy? 

ZOLI   Nem, a piac_____ vagy_____. Vásárol_____. 

SARAH   Mi_____ vesz_____?      

ZOLI   Vesz_____ krumpli_____, paprika_____ és paradicsom_____. 

SARAH   Vesz_____ egy tök_____ is? 

ZOLI   Tök_____? Tök_____ főz_____? 

SARAH   Nem, nem főz_____ tök_____. De Halloween van… Tudod, én amerikai vagyok. 

ZOLI   Ja, persze. Vesz_____ tök_____ is, rendben.  
 
2. 
Judit és Kinga diákok. Egy albérletben laknak. 
 

JUDIT   Éhes vagyok. 

KINGA   Én is éhes vagyok. Hol ebédel_____? 

JUDIT   Itthon_____. 

KINGA   És ki főz_____? 

JUDIT   Én.  

KINGA   Mit főz_____? 

JUDIT   Nem tudom. Mi_____ van itthon_____? 

KINGA   Hm. Azt hiszem, semmi_____ nincs itthon. A hűtő_____ is üres_____. 

JUDIT   A spájz_____ is üres_____. 

KINGA   Akkor pizza_____ rendel_____.   
 
 
4. Complete the sentences with the given words. 
 
könyvet  mosok  nézünk  előtt    után     kezet        vacsora    olvasok 
 
Reggeli ___________ fogat ___________. 

Ebéd ___________ ___________ mosunk. 

___________ után tévét ___________. 

Én nem ___________ újságot, csak ___________. 
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17. lecke 
 
1.1. Find three unnecessary words in the text. 
 
Gyula most otthon van, és nem csinál semmit. A fürdőszobában iszik ül a meleg vízben, pihen, és 

üzeneteket ír. Péter ma a boltban fogorvosnál volt. Kicsit fáj a foga. Ma este buli van Gyulánál. Péter 

ma otthon marad, mert fáj a foga. Péter ember ma nem iszik pálinkát, csak vizet.  

 
1.2. Complete the questions with question words. 
1.3. Match the questions with the answers.  
 

 
Hol Mikor  Mit Kinél  Mikor  Hol Mit Mit 

 

 
a) __________ van most Gyula?  

b) __________ csinál Gyula a fürdőszobában? 

c) __________ ír Gyula? 

d) __________ volt ma Péter? 

e) __________ volt Péter fogorvosnál? 

f) __________ van ma este buli? 

g) __________ marad otthon Péter? 

h) __________ iszik ma Péter? 

i) Miért nem iszik ma Péter pálinkát? 

j) Ma. 

k) Otthon. 

l) Mert fáj a foga.  

m) Fogorvosnál. 

n) Pihen. 

o) Üzeneteket. 

p) Csak vizet. 

q) Gyulánál.  

r) Ma este. 
 
 
2. Complete the sentences with the given words. 
 

írtok  veszünk telefonálok élnek  tanulnak 
 
Ma ____________ a boltban egy kiló kenyeret. 

Európában nem ____________ elefántok. 

A diákok az egyetemen magyarul ____________. 

Mit ____________? Levelet? 

A kocsiban nem ____________, csak otthon. 
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2.2. Complete the sentences with the appropriate form of the words given in brackets.  
 
Ti mit ____________ (kér)? 

A boltban ____________ (én, vásárol), és a pénztárnál ____________ (én, fizet).  

A macskák az asztalon ____________ (ül). 

Ablakot ____________ (mi, nyit), mert meleg van.  

Ugye ma gulyáslevest ____________ (te, főz)? 

A beteg emberek ____________ (köhög). 

Ebéd előtt kezet ____________ (én, mos). 

Mi mindig a Tescóban ____________ (vásárol). 

Este mindig egy jó könyvet ____________ (én, olvas).  

Kik ____________ (táncol) az asztalon? 
 
 
2.3. Complete the sentences with the appropriate form of the given words. 
 

hív  beszél  sétál  áll  néz 
 
Te ____________ angolul? 

Az autó a mozi mellett ____________. 

A gyerekek filmet ____________ a szobában. 

Már 5.45 van? ____________ egy taxit, mert 6-kor indul a vonat! 

Kati a parkban ____________ a kutyával.  
 
 
3. Complete the words with suffixes, if necessary. 
 
A ház_______ van három szoba.  

A piac_______ krumpli_______ veszünk. 

Kérek egy kávé_______ sok cukor_______. 

Mi_______ csinálsz? 

Most a fodrász_______ vagyok.  

Szombat_______ gulyásleves_______ főzök. 

A piac_______ látok paradicsom_______, hagyma_______ és paprika_______. 

A bolt_______  nincs csokoládé_______. 

Az egyetem_______ tanulunk.  
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4. Complete the sentences with the given words. Listen to the recording and check. 
 
nagyon  nyáron  meleg  még  voltam  jó hiszem 
 
 
a) 
– Voltál már Japánban? 
– Nem még nem ____________. De már voltam Ázsiában. Koreában voltam. 
– Jó volt? 
– Nagyon. A koreai ételek ____________ finomak. A kimcsi nagyon jó. 
– Igen, az tényleg nagyon jó. Voltam Budapesten egy koreai étteremben és ott volt kimcsi. 
– És te voltál már Ázsiában? 
– Nem ____________ nem voltam. Én csak Európában voltam. 
 
b) 
– Voltál már az új olasz étteremben? 
– Igen, voltam. Nem volt túl ____________. Az ételek nem rosszak, de a pincérek nem voltak 
kedvesek. És elég drága volt. 
 – Én még nem voltam. De akkor azt ____________, nem is megyek.  
 
c) 
 – Voltál már Szegeden? 
 – Igen voltam. Nagyon szép város. ____________ voltam ott.  
 – Én is voltam Szegeden nyáron. Van ott egy zenei fesztivál augusztusban. 
 – Igen? Én júliusban voltam ott. Zenei fesztivál nem volt. De nagyon ____________ volt.   
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18. lecke 
 
1. Complete the sentences with the appropriate form of the verb in brackets. 
 
Ma nem ____________ (én, megy) boltba. 
Ti hova ____________ (megy)? 
A diákok az iskolába ____________ (megy). 
Te is ____________ (jön) délután a kávézóba? 
Ti nem ____________ (jön) az irodába? 
 
 
2. Choose the correct one. 
Ma délután megyünk nagymamánál / nagymamához.  
A mozi előtt felszállok a buszon / buszra.  
A lányok a buszon / buszra ülnek, és újság / újságot olvasnak. 
A színháznál / színházhoz leszállok. 
Gyula egy szép nagy házban leszáll / lakik.  
A kutyák a kertben / kertbe vannak.  
A kutyák mindig bent / kint vannak a házban.  
Télen bent / kint meleg van, de a kertben / kertbe hideg van.  
Ha jó idő van, mi mindig kint / bent vagyunk a kertben / kertbe. 
Ha jó idő van, kimegyünk a kertben / kertbe.  
A pincér egy kávé / kávét tesz az asztalon / asztalra.  
Én egész nap az irodában / irodába vagyok.  
 
 
3. Fill in the blanks with suffixes, where necessary.  
 
Gyula és Péter jó barát_____. Gyula költő, Péter pedig festő. Péter délután_____ Gyula_____ megy.  

A ház előtt felszáll a busz_____. A busz_____ ül, és újság_____ olvas. Megy három megállót, és 

leszáll. Itt lakik Gyula egy szép nagy ház_____. Péter csönget. Gyula ajtó_____ nyit, és Péter bemegy 

a ház_____. 

A ház alatt van egy borospince is, a ház mögött pedig egy kis kert. A kert_____ van egy asztal, és van 

egy pár szék_____ is. Először bent ülnek a ház_____, de később kimennek a kert_____, mert nagyon 

jó idő van.  Leülnek a székekre,  és beszélgetnek.  

Gyula feláll. 

Péter – Hova mész? 

Gyula – Várj egy kicsit! Mindjárt jövök, csak lemegyek a borospince_____, és hozok egy kis 

bor_____. 

Péter – Az jó ötlet, itt mindig finom borok vannak. 

Gyula lemegy a pince_____, és hoz néhány üveg bort. Hoz vöröset és fehéret is. Egy üveg száraz 

vörösbor_____ tesz az asztal_____. A költő és a festő egész este a kert_____ ül, beszélget, és 

bor_____ iszik… 
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4. Fill in the blanks with suffixes, where necessary. 
 
A vonat 9-kor indul Budapest_____. 

A táska_____ teszek egy pulóver_____. 

A mozi előtt_____ felszállok a busz_____. 

Mikor mész fodrász_____? 

Kati a fodrász_____ ül, és újság_____ olvas.  

A piac_____ krumpli_____ veszünk. 

Mindig vasárnap_____ megyek a piac_____. 

A  szerelő a szoba_____ van. 

A beteg nő a kórház_____ megy. 

A beteg ember_____ a kórház_____ vannak. 
 
 
5. Igaz vagy nem igaz?  
 
Ma délelőtt magyarórára megyek. 

Ma délelőtt nem megyek sehova. 

A piacon vásárolok zöldséget és gyümölcsöt. 

Sok zöldséget eszem. 

Sok gyümölcsöt eszem. 

Sok kávét iszom. 

Mindig a kávézóban iszom kávét. 

Mindig otthon iszom kávét. 

Mindig az irodában iszom kávét. 

Ha beteg vagyok, otthon maradok. 

Ha beteg vagyok, megyek a gyógyszertárba, és veszek gyógyszert.  

Ebéd után pihenek egy kicsit.  

Minden reggel megyek az uszodába.  

Soha nem megyek az uszodába.  
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19. lecke 
 
1. Choose the correct one. 
Délelőtt vendégek jönnek hozzám/nálam, és nálam is ebédelnek.  
Most itthon vagyok, és csak délután megyek el otthonról/itthonról.  
A szerelők most indulnak innen/itt, és mindjárt önnél lesznek.  
Először Bécsbe megyünk, és onnan/oda megyünk majd Rómába.  
Munka után először hazamegyek, és majd otthonról/innen megyek az étterembe.  
A gyerekek most haza/otthon vannak, és nem mennek otthonról sehova. 
Mi most itt vagyunk az egyetemen/egyetemre, és Kati is ide/itt jön.  
Itt elég hideg van, de hozzánk/nálunk otthon mindig jó meleg van. 
Délután Andrással megyünk a fogorvosnál/fogorvoshoz. 
Reggel András Gyulához megy, és nála/hozzá is ebédel.  
 
 
2. Fill in the blanks with suffixes.  
Az étteremből a bank_____ megyek. 

Peru_____ Kínába megyünk. 

A gyerekek az iskola_____ a nagymamához mennek. 

A bankból a posta_____ megyünk.  

A vonat 4-kor indul Szeged_____, és 6 után van Budapesten. 

Ma nincs magyaróra, ezért nem megyek az egyetem_____. 

Vásárolok, és aztán a pénztár_____ megyek.  

A gyerekek beszállnak a taxi_____. 

A mozinál felszállok a busz_____. 
 
 
3. Complete the sentences with the appropriate form of the verb given in brackets.  
A vendégek nálam ____________ (ebédel).  

A piacon csak krumplit ____________ (mi, vesz).  

A pénztárnál ____________ (mi, fizet). 

Ma ____________ (én, megy) a könyvtárba, és ____________ (én, kivesz) egy könyvet. 

A diákok csokitortát ____________ (süt). 

A buszmegállóban sok ember ____________ (vár).  

Mikor ____________ (ti, kap) ajándékot Katitól? 

Nem ____________ (mi, iszik) egy kávét? 

A nagymamák nagyon finom levest ____________ (főz).  

A vonatok este 6-kor ____________ (indul).  

Ma este 7-kor ____________ (mi, jön) Szegedre.  
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4. Match the two halves of the sentences. 
 
Ma itthon maradok, és csak  
Szerintem ez a film nagyon  
A vasútállomásnál felszállunk  
Zoltán a fürdőszobában 
A gyerekek a falra 
A diákok sokat 
 

a buszra, és megyünk két megállót. 
rajzolnak egy szép házat és virágokat. 
kérdeznek, mert okosak. 
unalmas. 
tusol, és énekel.  
pihenek meg olvasok.  

 
5. Answer the questions. Put one letter on each line. Use only the base form of the words, without 
endings. Digraphs (cs, sz, zs, ly, gy, ny, ty, gy) should be written on one line. 
 

Hol tusolunk?  ____     ____     ____     ____     ____     ____     ____     ____     ____      

 

Mit csinál az ember, ha nem megy sehova?   ____     ____     ____     ____     ____      

 

Hol élünk?  ____     ____     ____     ____     ____     ____      

 

Mit csinál, aki beteg?  ____     ____     ____     ____     ____      

 

Hol vannak a betegek?  ____     ____     ____     ____     ____     ____      

 
 
6. Choose the correct one.  
 
A parkban futok/tusolok egy órát minden reggel. 
Kati beteg, ezért otthon fizet/marad, és csak pihen. 
A postán feladunk/veszünk egy levelet. 
A diákok kérdeznek/főznek, a tanár válaszol/eszik.  
Felszállunk/leszállunk a kettes buszra, és megyünk két megállót.  
A vonat reggel 7-kor indul/marad Budapestre.  
Holnap jön/ebédel Anna Portugáliából.  
Én csak e-maileket írok/kérdezek, leveleket nem.  
 
 
7. Put the words in the correct box. 
 
kórház, piac, fogorvos, étterem, posta, park, zöldséges, fodrász, terem, fürdőszoba, egyetem, 
állomás, kávézó, könyvtár, nagymama, buli, kert, buszmegálló 
 

-ban/-ben -n/-on/-en/-ön -nál/-nél 

 
 
 
 
 

  

 
 



Durst Péter: Lépésenként magyarul 1. (2017)       Exercises 
 www.lepesenkent.hu 

27 

 

20. lecke 
 
1. Choose the correct one. 
 
Kati tanár, és egy iskolában úszik/dolgozik. 
Ebéd után általában eszem/iszom egy kávét. 
Sokat sportolok/indulok: futok, úszom, teniszezem. 
Az irodában egész/csak nap dolgozunk.  
A strandon fürdőruhában vagyunk/öltözünk.  
A lángos sok/nagyon finom.  
Túl sok ember van a medencében/buszmegállóban, ezért most nem úszom.  
 
 
2. Complete the sentences with the given words.  
 

dolgozik  mosnak  érkezik  alszanak napozunk 

 
A lusta emberek 11-kor még ____________.   A strandon úszunk és ____________. 

A vonat 10 órakor indul és 11:30-kor ____________.  A nyugdíjas már nem ____________. 

Ebéd előtt a gyerekek kezet ____________. 
 
 
3. Fill in the blanks with noun and verb endings. 
 
Hétvége______ nem csinálok semmi______, csak otthon pihen______. Nyugdíjas vagyok, nem 

dolgozom. Hétfő______ a bolt______ megyek, és vásárol______. Veszek liszt______, tej______, 

tojás______ és lekvár______. Otthon palacsinta______ sütök. Kedden sétálok a park______, és 

találkozom Kati______. Kati is nyugdíjas. Katival sétálunk, beszélgetünk, és néha kávézunk. Nyáron 

sokszor megyek a strand______, és ott úszom. Néha Kati______ utazunk is. Most hétvégén  

Eger______ megyünk.  
 
 
4. Put the words in the correct box.  
 

Hol? Ki? Mit csinál? 

   

 
1. iroda 2. város 3. gyerek 4. játszik 5. tusol 6. nappali 7. csönget 8. siet 9. öltöző 10. postás  
11. nyugdíjas 12. vásárló 13. pihen 14. strand 15. büfé 
 
 
5. Find the odd one out.  
pogácsa, lángos, gyümölcs, hamburger, fagylalt, nyugdíjas, müzli 
öltözik, szórakozik, utazik, találkozik, alszik, nappalik, tévézik 
iroda, strand, büfé, nadrág, nappali, uszoda, öltöző, étterem, kórház 
fáradt, szomjas, indul, drága, szép, lusta, szorgalmas, finom 
reggel, otthon, délelőtt, délután, este, munka után, reggeli előtt 
ágy, segítség, verseny, siet, fotel, müzli, fürdőruha 
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6. Complete the sentences with the given words. 

napozik alszik  utazik  kezdődik biciklizik találkozik 
játszik  úszik  késik  érkezik 

 
 

 

 

 

 
Most ____________ a verseny. 

 
Kati Marival ____________ 

   
 
Feri és Pista a strandon ____________. 

 
A vonat 3 órakor __________. 

 
A tanár ______. 

 
 

 
 
Ez a fiú az uszodában ____________. 

 
A gyerek a strandon _______. 

 
Feri repülőn ___. 

   
 
Robi reggel 7-ig ____________. 

 
A lány a hegyekben ____________. 
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7. Find the differences between the text on page 112 and the text below.  
 
Szabó Katalin nyugdíjas. Postás volt, de most nem dolgozik. Reggel 7-kor már mindig az uszodában 

van. Minden reggel úszik 500 métert, ezért egészséges.  

 
Tibi és Robi tanár. Szünet van, ezért délelőtt alszanak. Ők csak délelőtt jönnek a strandra. Sokat úszik, 

utána napoznak és pihennek.  

 
Szabó Nikolett a büfében dolgozik. A büfében van fagylalt, lángos, bor és sok más finom étel meg ital. 

Ha nincs jó idő, akkor eszik egy fagylaltot vagy olvas. Nem napozik, de munka után, este 9-kor ő is 

úszik 1000 métert. 

 
 
8. Listen to the recording and fill in the blanks.  
 
Hétfő reggel_____ 6-kor kelek. De Cirmi, a macska alszik. Felöltöz_____ , reggeliz_____, fog_____  

mos_____. Aztán egész_____  nap dolgozom. Az iroda_____  ül_____ , a számítógépnél dolgozom, 

telefonál_____. Délután_____  teniszezem egy óra_____ , és néha Zoli_____  kávézom. Általában a 

Széchenyi tér_____  egy kis kávézó_____  megyünk, mert ott nagyon jó_____  a kávé_____. Én 

mindig cappuccinó_____  iszom, Zoli mindig eszpresszó_____. Cirmi egész nap_____  otthon alszik. 

Általában otthon_____  vacsorázom egyedül vagy Zolival. Néha egy étterem_____  vacsorázunk. Van 

a város_____  egy új_____  vegetariánus_____  étterem_____, és nagyon jó_____. Ha otthon 

vacsorázom, akkor nem főzök. Vacsora_____  után tévé_____  nézek. Este 11-kor lefeksz_____  és 

alsz_____. Persze Cirmi éjszaka is alszik.  

 
 
9. Form sentences with the given words. Do not change the word order.  
 
nyugdíjas, délelőtt, strand, úszik 
 
 
diákok, kedd, étterem, vacsorázik 
 
 
(mi) hétfő, reggel, egyetem, megy, ott, tanul 
 
 
(én) nyár, Lengyelország, megy 
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22. lecke 
 
 
1. Which statements match the picture below?  
 
a) A szobában van egy porszívó.  d) A szobában két ember van, és az egyik ember fest. 

b) A falon van egy festmény.   e) A szobában a két férfi porszívózik.   

c) A festő egy seprűvel fest.   f) A szekrény a festő és az ablak között van.  

 

 

2. Form questions using the given question words. 

Kivel?   Mivel?   Mettől?  Meddig?   Hány órakor?   Miért? 

 

a)  – ____________ indul a vonat?   – Háromkor.  

b)  – ____________ mentek Budapestre?  – Vonattal. 

c)  – ____________ utazol Madridba?   – Katival. 

d)  – ____________ maradsz Magyarországon?  – Júniusig. 

e)  – ____________ ordítasz?    – Mert mérges vagyok. 

f)  – ____________ meddig dolgozol szombaton?  – Kettőtől tízig.  

 

3. Match the two halves of the sentences.  

Péter egy  

Ha az ajtó nyitva  

A galériában mindig  

Van otthon porszívó, de  

Az iskola mellett egy új   

A nappaliban szép szőnyegek  

A gyerekek semmit  

  és bútorok vannak.  

 nem értenek, mert a film németül van. 

 van, akkor bemegyünk. 

 szép lakásban él. 

 van kiállítás.  

 én soha nem takarítok.  

 szállodát építenek. 
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4. Complete the sentences with the approproiate form of the verbs given in brackets.  
 
Az utcában egy új házat ____________ (ők, épít).  

A ház előtt seprűvel ____________ (ti, takarítunk).  

Mit ____________ (mond) az orvosok? Meddig nem dolgozol? 

A lakásban porszívóval ____________ (mi, takarít).  

A vendégek az ebédlőben ____________ (ebédel).  

Te otthon sokat ____________ (fest)? 

Ha ____________ (én, találkozik) a szomszéddal, akkor ____________ (én, köszön). 

Miért nem ____________ (ti, segít)?  
 
 
5. Fill in the blanks with words. Check the answers with the original text in the coursebook.  
 
Péter egy szép lakásban __________. Péter festő, ezért a lakása is nagyon szép. Sok színes bútor, 
szőnyeg és függöny __________ a szobákban. Gyula csönget. Senki nem __________ ajtót. De az ajtó 
nyitva van, ezért Gyula bemegy __________ köszön. 

 Szia, Péter! 

Senki nem válaszol. Nagyon furcsa __________ lakás. Most nincsenek bútorok, nincsenek szőnyegek 
és függönyök. Csak fehér __________, és a falakon színes foltok. A nappaliban van egy söprű. Gyula 
megint köszön. Senki __________ válaszol. Gyula megint köszön. Aztán Gyula ordít. 

 Péter! Hol vagy?  

 Miért ordítasz? __________ vagyok. 

Péter az ebédlőben áll. Az ebédlőben __________ semmi, de a falon furcsa színes foltok vannak. 
Péternél egy porszívó van.  

 Mit __________? 

 Festek. 

 Festesz? Nem takarítasz? Itt van egy söprű, ott van egy porszívó... 

 Ez egy modern festmény. Most söprűvel és porszívóval festek. 

 Aha. De ez nem egy galéria, ez __________ lakás. Miért itt festesz?  

 Gyula! A lakás a festmény! Én is egy festmény vagyok! Itt csütörtökön kiállítás lesz. Ugye nem 
baj, ha most hétfőtől vasárnapig nálad lakom?  

 Ööö... Persze, persze. Semmi __________. Nagyon jó lesz.  

Péter lakásában pár nap múlva kiállítás van: üres lakás, fehér falak és színes foltok. Péter színes és 
foltos ruhában__________. A kiállítás fantasztikus, a vendégeknek __________  tetszik. Péter 
zseniális festő.  
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23. lecke 
 
1. Complete the sentences with the appropriate form of the verb given in brackets. 

Ti hol ____________ (nyaral)? 

Mikor ____________ (kezdődik) az előadások? 

Nyáron soha nem ____________ (esik) az eső. 

A diákok ma Budapestre ____________ (utazik). 

A macskák az ágy alatt ____________ (pihen).  

Mindennap egy órát ____________ (mi, biciklizik) 

A városban új uszodát ____________ (ők, épít).  
 
 
2. Match the two halves of the sentences. 

Tavasszal már nincs  

Ősszel még nem lehet  

A strandon a gyerekek   

Télen az emberek kabátban  

Télen mindenki   

  hóembert épít.  

 járnak.  

 fagyit esznek. 

 nagyon hideg. 

 hóembert építeni. 
 
 
3. Complete the sentences with the appropriate word form. 

építeni  nézni  mosni   tanulni  tanítanak néznek 
 
A fürdőszobában lehet fogat ____________.  Télen lehet hóembert ____________. 

Az iskolában lehet matematikát ____________.  A tanárok az iskolában ____________. 

A gyerekek a nappaliban filmet ____________.  A nappaliban lehet tévét ____________.  
 
 
4. Complete the dialogues with the given question words. 

Hol  Milyen  Kivel  Kik  Mikor  Mit 
 
a) 
– ____________ lehet hóembert építeni? 
– Télen. 

b) 
– ____________ építenek új házakat? 
– A park mellett. 

c) 
– ____________ tanítanak matematikát? 
– A tanárok. 

d) 
– ____________ lehet csinálni a strandon? 
– Napozni és úszni.  

e) 
– ____________ mentek az uszodába? 
– Andreával és Tiborral. 

f) 
– ____________ idő van ma? 
– Nincs nagyon meleg, de süt a nap. 
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5.  

 iszik – inni 
Te mit ____________ ? 

Mit lehet ____________ a büfében? 
 

 vesz – venni 
Ez milyen bolt? Mit lehet itt ____________? 

A piacon ____________ krumplit és paradicsomot, és este főzünk. 
 

 dohányzik – dohányozni  
A repülőn nem lehet ____________. 

Itt senki nem ____________. 
 

 hallgat – hallgatni  
Az autóban lehet zenét ____________. 

Mi az autóban mindig zenét ____________. 
 

 dolgozik – dolgozni  
Otthon a konyhában nem lehet ____________. 

Ti is este 6-ig ____________? 
 

 ebédel – ebédelni  
Az ebédszünetben lehet ____________. 

A diákok 12-kor ____________. 
 
 
6. Listen to the recording and fill in the blanks.  
 
Magyarországon négy évszak van.  

a) Nyáron, júniustól szeptemberig mindig süt a nap. Meleg van, ____________ 25-30 fok, de néha 
több is. Az emberek egész nap a strandon vannak, mert ott lehet napozni és ____________. A 
gyerekek fagyit esznek, a felnőttek pedig hideg sört isznak.  

Júliusban vagy augusztusban a családok nyaralnak. A Balatonhoz mennek, mert ott a szép tó, vagy a 
____________, mert ott hűvös van.  

b) Télen nagyon hideg van, néha mínusz 20 fok is lehet. Gyakran esik a hó. A gyerekek a hóban 
____________, szánkóznak, hóembert építenek. Sok ember megy külföldre: Olaszországba, 
Szlovákiába, ____________ ott lehet síelni. 

c) Tavasszal kellemes az idő, körülbelül 20 fok van. Fúj a szél, és ____________ esik az eső, 

de már  kellemes az idő, és az emberek nem kabátban járnak. A hosszú, hideg és sötét tél után 

már ____________ jókedvű. 

d) Ősszel már sokszor esik az eső, és nincs meleg. Már nem lehet nyaralni és a ____________ 
pihenni, mert szeptemberben kezdődik az iskola. 
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7. Complete the dialogues with the given words. 

Görögországban volt hétfőn  nem tengerben iskolában dolgoztam 
 
Nyáron a ____________ úsztam.  

Szerdán ____________ volt meleg, mindenki kabátban volt. 

Télen mindig az ____________ voltam és tanultam. 

Nyáron ____________ voltam. Nagyon szép ország. 

Télen mindig az irodában voltam és ____________.  

Tegnap meleg ____________. 

____________ hideg volt. 
 
 
8. This section contains verbs in past tense. 
Complete the sentences with the verbs given in past tense form. The base form given in brackets 
may help.  
 
a) 

ittam (iszik)      tanultam (tanul) 
pihentem (pihen)    dolgoztam (dolgozik) 

néztem (néz)     síeltem (síel) 
 
A strandon sört ____________.  Nyáron a Balatonnál ____________. 

Vacsora után filmet ____________.  Én még soha nem ____________. 

Az iskolában sokat ____________.  Vasárnap nem ____________.  
 
 
 
 
 
b) 

ettem (eszik)      olvastam (olvas) 
mentem (megy)    utaztam (utazik) 
láttam (lát)     aludtam (alszik) 

 
Ma csak egy almát ____________.  

Tegnap ____________ a fogorvoshoz. 

Csak állatkertben ____________ elefántot.  

Este ____________ egy jó könyvet. 

Busszal ____________.  
Csak 5 órát ____________, ezért fáradt vagyok.  
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24. lecke 
 
1. Complete the sentences with one of the given words.  

 

gitáron  készít  színházban  érdekes képeket verseket 

 
A festő ____________ fest. 

A zenész ____________ játszik. 

A költő ____________ ír. 

A színész a ____________ játszik. 

A szobrász szobrokat ____________. 

A fényképész ____________ dolgokat fényképez. 
 
 
2. Listen to the recording and fill in the blanks.  
 
Péter sikeres festő. Nagyon szép képeket fest. A városi galériában most kiállítás van. Nagyon sok 

____________ jön. Nagyon elegáns hely, mindenki szép ruhában van. Mindjárt ____________  a 

megnyitó. A helyi televízió riportot csinál a művésszel. 

 

 Művész úr, gyönyörűek a képek. És nagyon sok a látogató. 

 Köszönöm, nagyon ____________. Örülök, hogy sok ember van a kiállításon. 

 Művész úr szeret ____________  menni? 

 Nem nagyon. Inkább csak festeni szeretek.  

 És amikor nem fest, akkor nem ____________ kiállításokra? 

 Inkább koncertekre megyek. Szeretek ____________  hallgatni.  

 Tud valamilyen hangszeren játszani? 

 Egy kicsit tudok ____________.  

 És tud énekelni? 

 Nem nagyon. De itt van egy barátom, Francois. Ő nagyon jó zenész, és ____________  énekelni 

is. 

 Az a fiatalember piros cipőben és sárga ____________? 

 Igen, igen. A megnyitó műsorban ő énekel és táncol. Mindjárt kezdődik… 
 
Kezdődik a megnyitó. A fiatalember gitározik és énekel. Aztán az ____________ táncol. Nagyon jó a 
műsor. Csak kicsit furcsa… 
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3.1. Choose the correct word.  
3.2. Which dialogue is less likely on a birthday? 
 
a) 

 Ugye ma van a születésnapod? 

 Igen, ma.  

 Akkor boldog születésnapot! 

 Köszönöm, nagyon kedves vagy. Jé, ez egy gitár! Nagyon szép ajándék, én nagyon szeretek 
gitározok / gitározni. 

 Igen, tudom. És nagyon szépen gitározni / gitározol.  
 
b) 

 Boldog születésnapot, kisfiam. 

 Köszi, apa. Ajándékot is kapni / kapok? 

 Persze.  

 Ugye egy telefon? Ugye nem egy könyv… 

 Igen, egy telefon.  

 Köszi! De jó, ez egy szuper telefon! 

 Tetszik? Akkor jó… De nem fészbukozok / fészbukozol egész nap! 

 De én nagyon szeretek fészbukozok / fészbukozni…  
 
c) 

 Boldog születésnapot! Gratulálok.  

 Köszönöm.  

 Itt van egy kis ajándék is.  

 Jaj, igazán nem kellett volna.  

 Ugye szeretsz filmeket nézel / nézni? 

 Igen, nagyon. Ez egy mozijegy? Nagyon köszönöm. Nagyon szeretek moziba járok / járni, de 
mindig csak otthon néz / nézek filmeket. Te is jönni / jössz velem a moziba? 

 
d) 

 Boldog születésnapot! 

 Köszönöm.  

 Itt az ajándék.  

 Mi ez? Egy úszószemüveg? Ez nem jó ajándék, én nem akarok úszok / úszni! 

 De én igen. Hétfőtől mindennap együtt úszni / úszunk. Jó? 

 Nem jó. Ha akarsz, akkor te úszol / úszni, de én nem. És kérek / kér egy másik ajándékot.  
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4. Match the two halves of the sentences. 
 

Beteg vagyok,  

Nem tudok egész  

Indulni akarok, de  

A kertben lehet  

Nem akarok vitatkozni  

Soha nem tudunk időben  

Én már négy éve  

  nap pihenni és az ágyban feküdni.   

 a szomszéddal, ezért inkább nem beszélek vele.  

 vegetariánus vagyok. 

 de tudok dolgozni. 

 indulni, mert mindig 11-ig alszunk.  

 a férjem még öltözik.  

 játszani a kutyával. 
 
 
5. Which of the four answers is NOT an appropriate answer to the question? 
 
1. Miért vagy vegetariánus? 
A) Mert szerintem a hús nem finom.  
B) Mert szerintem a hús nem egészséges.  
C) Nem vagyok vegetariánus.  
D) Mert vagy.  
 
2. Hova utazol nyáron? 
A) Magyarországra. 
B) Spanyolországra.  
C) Olaszországba.  
D) Japánba.  
 
3. Kivel mentek úszni? 
A) A szomszéddal.  
B) Zolival.  
C) Csak én megyek.  
D) Az uszodával.  
 
4. Szeret főzni? 
A) Igen, szeretnek.   
B) Nem, inkább pizzát rendelek.  
C) Nem, nem szeretek.  
D) Nem, inkább étterembe megyek.   
 
5. Honnan jönnek turisták Magyarországra? 
A) Sok turista jön Németországból.  
B) Európából és Ázsiából is sok ember jön. 
C) Budapestre jönnek turisták Magyarországra.  
D) Sok országból jönnek.  
 
6. Mikor mennek a gyerekek iskolába? 
A) Reggel fél 8 órakor.  
B) Reggel 7 órakor.  
C) Reggel fél nyolckor.  
D) Fél nyolckor.  
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7. Meddig dolgozol holnap? 
A) Ötig. 
B) Holnap nem dolgozom. 
C) Hatig dolgozom. 
D) Délután 6 órakor.  
 
8. Hány órától lehet úszni az uszodában? 
A) Mindennap reggel héttől.  
B) Hétvégén csak 8-tól.  
C) Általában reggel hattól.  
D) Néhány órától lehet.  
 
9. Ki tud palacsintát sütni? 
A) A férjem. 
B) Én nem. 
C) Kati tud. 
D) Kati palacsintát.  
 
10. Kinél van szombaton a buli? 
A) Katinál. 
B) Nálam.  
C) Szerintem szombaton nincs buli.  
D) Szerintem nem kinél.  
 
11. Milyen ruhában van ma Kati? 
A) Kati fekete pólót van.  
B) Fekete pólóban van. 
C) Fehér szoknyában van.  
D) Fehérben. 
 
12. Szerinted mit csinálnak a kutyák éjszaka?  
A) Sétálnak. 
B) Alszanak.  
C) Szerintem nem.  
D) Nem tudom.  
 
13. Milyen zenét szeretsz hallgatni? 
A) Igen, szeretek.  
B) Minden zenét szívesen hallgatok.  
C) Csak klasszikus zenét hallgatok.  
D) Mindig Jim Morrisont hallgatok.  
 
14. Mit akarsz csinálni hétvégén? 
A) Aludni.  
B) Csak pihenni akarok.  
C) Semmit.  
D) Nem tudok hétvégén.   
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25. lecke 
 
1. Complete the sentences with one of the given words.  

 

segítünk  ajándékot   mondani  percet 

 
A boltban  ____________ veszünk Katinak.  

Telefonálok a fodrásznak, hogy kések 10 ____________ .  

Tanárnő! Szeretnék ____________ valamit. 

Marika néni a szomszédunk. Mi mindig ____________ Marika néninek vásárolni, mert ő nem tud 

elmenni a boltba. 

 
 
2. Listen to the recording and fill in the blanks.  
 
Fanni az irodában van. Találkozik a kollégákkal. Mindenki dolgozik, mindenki siet, és mindenki kér 
valamit. Persze, ______________ jön a vezérigazgató… Gyula és Fanni egy emeleten dolgoznak. A 
kávéautomatánál találkoznak. 

 Fanni, szeretnék kérni valamit. Tudsz segíteni a statisztikákban? 

 Persze, Gyula. Mindjárt ______________. 

Csörög a telefon. A portás telefonál.  

 Legyen szíves az irodakulcsot a portára hozni. 

 Persze, mindjárt megyek. 

Fanni a mosdó ______________ találkozik az igazgatónővel.  

 Fanni, átküldök neked néhány excel fájlt. Egy kis statisztika… Ugye tudsz nekem csinálni egy 
szép prezentációt? 

 Persze… Mikorra kell? 

 Most 10 óra van. 6-ra kész lesz, ______________? 

 Hát, nem tudom… Ez nagyon sok munka, és… 

 Köszönöm.  

Fanni nem tud ebédelni, mert dolgozik. A mosdóba se tud menni, mert dolgozik. Egész nap csak egy 
szendvicset ______________, és kávét iszik. Sok kávét. Csak este 8-kor ér haza. A barátja, Attila már 
ott van Fanninál.  

 Szia, Fanni!  

 Szia! Ugye te nem kérsz semmit? 

 Én? Nem… Én nem kérek semmit. És te kérsz ______________?  

 Igen, köszi. És aztán aludni szeretnék. Nagyon fáradt vagyok. 
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3. Fill in the blanks with the appropriate endings if necessery.  
 
Adok Kati_____ egy alma_____. 

A kirándulásra viszek néhány szendvics_____.  

Segítesz a kisfiú_____ kinyitni az ajtót? Nem tud bemenni. 

Ma este főzök egy finom vacsora_____. 

Rossz a mosógép, telefonálok a szerelő_____. 

A tanár kedd_____ találkozik az új diákok_____. 

A vonat 15 perc_____ késik.  

Megyek a piac_____, és veszek egy kiló_____ alma_____.  
 
 
4. Complete the minidialogues with one of the given words.  

 

tetszik   késik  megyek  holnap 
olvasol  szerint  kérni   adni  egy  

 
 
a) 
– Mennyit ____________ a vonat? 
– 20 percet. 
– Tényleg? Az nagyon sok.  
 
 
c) 
– Miért ____________  újságot hajnal 3-kor? 
– Mert nem tudok aludni. 
– Miért nem tudsz aludni? 
– Mert ideges vagyok. 
– Miért vagy ideges? 
– Mert ____________ jön a vezérigazgató. 
 
 
e) 
– Szerinted itt finom a kávé? 
– Nem tudom. Kati ____________ finom.  
– Akkor én kérek egy kávét. És te mit iszol? 
– Én is ____________ kávét. 
 
 

b)  
– Nagyon szép virágok! 
– Kérsz egyet? Adok neked egy kék virágot. 
– Inkább sárgát kérek. A kék nem ________. 
 
 
d) 
– Jó napot kívánok. Tessék.  
– Szeretnék ____________ egy sört. 
– Tessék, a sör.  
– Köszönöm. Tud ____________ egy tollat? 
– Igen, tessék. 
– Köszönöm.  
 
 
f) 
– Tudsz egy kicsit segíteni? 
– Sajnos most nem tudok. Órára _________. 
– Este itthon vagy? 
– Igen, 7-kor már itthon vagyok, és akkor segítek.  
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5. Match the two halves of the sentences.  
 

Szerintem a piros nadrágok  

A diákoknak  

Az igazgató ma délután találkozik   

Az irodában mindenki ideges, mert  

Az igazgatónő korán reggel  

  tetszik az új tanterem. 

 telefonál Fanninak. 

 holnap jön a vezérigazgató. 

 az új titkárnővel. 

 senkinek sem tetszenek. 
 
 
6. Complete the sentences. 
 
Ha egész nap …, akkor este mindig fáradt vagyok.  

Ha sok kávét iszom, akkor … 

Ha hazamegyek, akkor mindig … 

Ha beteg vagyok, akkor … 
 
 
7. This section contains verbs in past tense.  
Read the text and decide which statments are true (I – igaz) or false (N – Nem igaz).  
 
Tegnap az irodában dolgoztam. Nagyon sokat dolgoztam, mert segítettem Gyulának és az 

igazgatónőnek is. Az igazgatónővel a mosdó előtt találkoztam. Kért egy prezentációt. Csináltam neki 

egy prezentációt, ezért egész délután csak dolgoztam. A mosdóba se tudtam menni. Nem tudtam 

ebédelni, csak egy szendvicset ettem. Sok kávét ittam. Este 8-kor értem haza. Vacsoráztam, aztán 

aludni mentem, mert nagyon fáradt voltam. Ma jött a vezérigazgató. A prezentáció nagyon jó volt, 

ezért majd prémiumot is kapok. 

 
a) Fanni a vezérigazgató. 
b) Fanni tegnap nem dolgozott.  
c) Gyula a mosdó előtt találkozott az igazgatónővel.  
d) Fanni tegnap egész nap egy prezentáción dolgozott.  
e) Fanni tegnap vacsora után tévét nézett. 
f) Fanni csinált egy jó prezentációt. 
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26. lecke 
 
1. Complete the sentences with one of the given words.  

 

iskolánkba  szeret  mi  kutyámmal  barátnője 

 
a) A húgom nagyon ____________ a tengerparton nyaralni.  

b) Minden este sétálok egy órát a ____________. 

c) A bátyám ____________ egyetemre jár, orvos akar lenni.  

d) A ____________ szomszédunk nagyon hangos. És a ti szomszédotok? 

e) Ma vendégek jönnek az ____________. 
 
 

vezetni  kutyája  van  nincs  barátomnak 

 
f) Az anyukámnak ____________ egy szép táskája. Ott van a széken.  

g) A szomszédomnak van egy nagy, fekete ____________. 

h) A ____________ nincs biciklije. 

i) Sajnos ____________ pénzünk, ezért most nem veszünk új autót.  

j) Az apukám szeret ____________. 
 
 
2. Match the two halves of the sentences. 
 

Ezen a képen van egy  

Ezen a képen lehet  

Ezen a képen van az  

A képen nincsenek  

Ez én vagyok a képen   

  látni a kutyámat. 

 az anyukámmal.  

 emberek, mert itt a szép hegyek a fontosak. 

 apukám és a kutyája. 

 szép lány, aki a testvérem. 
 
 
3. Which word is the odd one out. 
 
gyűrű, okostelefon, nyugdíjas, labda, szemüveg 

unoka, rabló, nyugdíjas, feleség, újság, testvér 

furcsa, fontos, mindenki, idős, borzalmas 

vezet, segít, alszik, hibás, indul, tölt 
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4. Read the dialogues. Guess who are talking. 
 
a) ___________________________ 
– Mi a neve?  
– Deák Gyula. 
– Elnézést, nem értem.  
– Deák Gyula. 
– A Gyulát értem, de a másikat nem. Legyen szíves betűzni! 
– Dé mint Dániel, e mint Elvira, á mint Ágnes és ká mint Krisztián. 
– Rendben, köszönöm.  
 
b) ___________________________ 
– Iszunk egy kávét? 
– Jó! Itt van ez a kis kávézó, itt nagyon jó kávé van. 
– Rendben. De én fizetek. 
 
c) ___________________________ 
– Nagymama mit dolgozik? 
– Nagymama már nem dolgozik. Ő nyugdíjas. 
– És mindig nyugdíjas volt? 
– Nem. Postás volt, de most már 70 éves, ezért nem dolgozik, hanem nyugdíjas.  
 
d) ___________________________ 
– Jaj, de jó! Itt van a hétvége! 
– Te mit csinálsz hétvégén? 
– Semmit. Otthon maradok, tévét nézek és pihenek. És te? 
– Sok időt töltök a családommal. Most a lányommal vidékre utazunk a nagymamához. 
– Az én nagymamám is vidéken lakik. Szeretek nála lenni.  
 
e) ___________________________ 
– Te hol szeretsz nyaralni? 
– Én a tengerparton szeretek nyaralni. 
– Én a hegyekben szeretek nyaralni. Van ott egy kis házunk, és a férjemmel sok időt töltünk ott.  
 
f) ___________________________ 
– Mindenkinek van könyve? 
– Nekem nincs. 
– Nekem sincs. 
– Senkinek sincs könyve? 
  
 
5. Match the opposites. 
 
a) magas – __g___  
b) idős  – ______ 
c) drága – ______ 
d) rossz  – ______ 

e) mindenki – _____ 
f) jó  – ______ 
g) alacsony – __a___ 
h) fiatal  – ______ 

i) kényelmetlen – ____ 
j) szegény – ______   
k) kint – ______ 
l) kényelmes  – ____ 

m) gazdag – _____ 
n) senki  – ______ 
o) olcsó – ______ 
p) bent – ______ 
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6. Match the words with the explanations.  
 
vegán_____, nyugdíjas_____, rabló_____, vidéken _____, borzalmas_____, kert_____  
 
a) Ez az ember elviszi a drága tárgyat a házból. Ő nem akar találkozni a rendőrökkel.  
b) Nagyon rossz. 
c) Itt vannak fák és virágok. Itt lehet pihenni, játszani és napozni is.  
d) Nem egy nagy városban, hanem egy kis faluban vagy a falu mellett. 
e) Ez az ember nem eszik húst, tejet és halat sem.  
f) Ez az ember már nem fiatal, és már nem dolgozik.  
 
 
7. Read this text and compare it to exercise 14.2. on page 164 in the textbook. What are the 
differences? 
 
A szomszéd lakásban egy család lakik. A fiatal lány egy gimnáziumban tanul. Van egy testvére, Zsolt. 
Ő már nem tanul, ő programozó. Otthon dolgozik. Szerintem elég lusta gyerek ez a  Zsolt. Egész nap a 
számítógép előtt ül, mindig pizzát rendel, és nem megy sehova, mindig otthon van. A barátai is 
mindig ide jönnek. Ha itt vannak a barátai, akkor hangos zenét hallgatnak, nem tudunk aludni. A 
szüleik kedves emberek. Mindig köszönnek, néha beszélgetünk is egy kicsit. A szomszédoknak van 
egy kutyájuk is. Nagyon aranyos kutya, mindig játszani akar a mi kutyánkkal.  
 
 
8. This exercise contains verbs in the past tense. Choose the correct one.  
 
Az étteremben az ebéd után betűztem / fizettem. 
Nem Görögországban nyaraltam / indultam, hanem Olaszországban. 
Szerdán este hatig dolgoztam / adtam.  
Vizet adtam / éltem a kutyának. 
Az éttreremben kértem / hoztam egy paradicsomlevest. 
Délelőtt indultam / beszéltem az igazgatóval az irodájában. 
Ma reggel csináltam / érkeztem vonattal.  
Ma délelőtt nem csináltam / találkoztam semmit.  
Én nem ebédeltem / mondtam semmit Katinak. 
 
 
9. Find 6 hidden words 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N A Z R N A E N É 

N H Á B S H G Y E L 

E S S Z O M S Z É D 

B Ó V U Z S P Ü E U 

É Ü I R O D A D D T 

D E F J I Ü Z Ő H A 

B B Ő R Ö N D V N Z 

G K L E R T O P G I 

V I T A T K O Z I K 

H U E R N I P U M É 
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27. lecke 
 
1. One sentence of each pair (a and b) contains a verb in definite conjugation. Which one is definite 
and why? Identify the definite objects.  

 

1. a) Kérek egy szendvicset. 
    b) Azt a szendvicset kérem. 

2. a) Ismerek egy jó szerelőt.  
   b) Ismerem Andrást. 

3. a) Látsz itt egy kék autót? 
    b) Látod az új autót? 

4. a) Felhívod a szerelőt? 
    b) Ismersz egy jó szerelőt? 

5. a) Kati a széken ül.  
    b) Robi a könyvet olvassa.  

6. a) A tanár a teremben olvas. 
    b) Egy diák az újságot olvassa. 

7. a) Megvesszük ezt a könyvet. 
    b) Veszünk egy kiló krumplit. 

8. a) Festünk egy szép képet.  
    b) Nem értjük a matematikát.  

9. a) Levest főztök? 
    b) Ma ti főzitek a vacsorát? 

10. a) Magyarul tanultok? 
      b) Ezt a filmet nézitek? 

11. a) A gyerekek vizet isznak. 
      b) A vendégek ezt a pálinkát isszák? 

12. a) Az órák 8-kor kezdődnek.  
      b) A diákok a házi feladatot írják. 

 
 
2. Choose the correct one. 
 
A diákok nagyon szeretnek / szeretik a magyar nyelvet. 
Nem látok / látom az autót. Nem a ház mögött áll / állja? 
Te az egyetemen történelmet tanulsz / tanulod vagy irodalmat? 
Ők ismernek / ismerik Katit. 
Sok jó orvost ismerem / ismerek. 
Megeveszünk / megvesszük ezt a könyvet?  
Ma este főzünk / főzzük egy finom levest.  
 
 
3. Complete the sentences with the given words.  
 
lefordítjuk ismeritek sietek     kezdődik    reggelizni    ebédelünk        várják 
 
A diákok Zolit _____________ a repülőtéren? 

_____________ ezt a 10 mondatot, mert ez a házi feladat. 

Mi mindig otthon _____________.  

Ti is _____________ az új angoltanárt?  

Most nem tudok _____________, mert _____________ az egyetemre. 

A magyaróra nem 8-kor_____________, hanem 9-kor. 
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4. Match the two halves of the sentences. 
 

Gyula a tengerparton áll, és egy szép képet   

Az én nagymamám soha  

A testvéremnek van    

Ebéd után kifizetjük a  

A szomszédomnak van egy nagy  

A testvérem lánya szeret  

  egy szép biciklije.  

 nálunk vacsorázni. 

 háza és egy szép kutyája. 

 számlát, aztán hazamegyünk. 

 nem főz paradicsomlevest. 

 fest. 
 
 
5. Which one of the four options is not correct?  
 
1. Holnap reggel ____________ Budapestre. 
A. megyek 
B. találkozom 
C. utazom 
D. indulok 
 
2. ____________egy sonkás pizzát. 
A. Rendelek 
B. Kérem 
C. Csinálok 
D. Eszem 
 
3. Az eladó ____________ egy szép kabátot. 
A. mutat 
B. segít 
C. ad 
D. az asztalra tesz 
 
4. A pénztárnál ____________. 
A. állunk 
B. fizetünk 
C. megyünk 
D. beszélgetünk  
 
5. ____________ van két fekete macskája. 
A. Katinak 
B. Nekem 
C. Neki 
D. Az anyukámnak 
 
6. Szerintem nincs ____________. 
A. kutyátok 
B. a teremben ablak 
C. van bicikli a tanteremben 
D. két autód 
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28. lecke 
 
1. What is your opinion? How would you finish the sentence?  

 

Nem szeretek 
 készpénzzel fizetni. 

 bankkártyával fizetni. 

 

Szeretem 
 a hamburgert. 

 a levest. 

 

Szerintem a gyerekek szeretnek 
 az iskolában tanulni. 

 kint játszani a kertben. 
 

Szerintem a gyerekek szeretik 
 a csokoládét. 

 a salátát. 

 

Szerintem a magyartanárom szeret 
 verseket olvasni. 

 reggel sokáig aludni. 

 

Szerintem a magyartanárom szereti 
 a paradicsomlét. 

 a halászlét. 

 
 
2. Match the adjectives with the nouns. 
 

csapolt  

angol nyelvű  

hangos   

kedves  

unalmas  

szénsavas  

  akciófilm 

 ásványvíz 

 zene 

 sör 

 étlap 

 szomszéd  
 
 
3. Complete the sentence with the given words. 
 

nemsokára   hangzik  étel    üveg  ital    választani 

 
a) A boltban veszünk egy _____________ bort.  

b) _____________ indul a vonatunk, már csak 10 percet tudunk maradni.  

c) A pizza egy _____________, a sör pedig egy _____________. 

d) Nagyon sok jó étel van az étlapon, nem is tudok _____________. 

e) Egy hét a tengerparton egy szuper szállodában, és nem kell fizetni semmit? Ez jól _____________! 
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4. Listen to the recording and fill in the blanks. 
 
 

PINCÉRNŐ – Jó napot kívánok! Tessék.  
  

A pincérnő leteszi az étlapokat az asztalra. 
 

PINCÉRNŐ – Mit hozhatok inni? 
SZILVIA  – Én kérek egy baracklevet.  
TAMÁS  – Csapolt sör van?  
PINCÉRNŐ – Sajnos nincs. ____________ üveges sör van.  
TAMÁS  – Akkor én is baracklevet kérek.  
JUDIT  – Én egy szénsavas ásványvizet kérek.  
PINCÉRNŐ – Köszönöm.  
 
Szilviáék az étlapot nézik. 
 

SZILVIA  – Itt nagyon jó a steak.  
TAMÁS  – Te nem vegetariánus vagy?  
JUDIT  – Nem vagyok vegetariánus, csak ____________ eszem húst. De a steaket  

szeretem. És ez a „Magyaros steak” nagyon jól hangzik. 
SZILVIA  – Ez tényleg jól hangzik.  
TAMÁS  – Én csak egy Cézár salátát eszem. Nem vagyok nagyon éhes. 
 
Jön a pincérnő az ____________. 
 
PINCÉRNŐ  – Sikerült választani? 
TAMÁS  – Igen. Kérünk két magyaros steaket és egy Cézár salátát. 
 
A pincérnő elmegy. Beszélgetnek egy kicsit, de nemsokára már jön is az étel. Megeszik, és 
____________  esznek még egy-egy palacsintát is. Nemsokára indulni kell a moziba, ezért Tamás kéri 
a számlát. 
 

TAMÁS  – Legyen szíves! 
PINCÉRNŐ – Tessék.  
TAMÁS  – Szeretnénk fizetni. 
PINCÉRNŐ – Mindjárt ____________ a számlát. Készpénzzel vagy kártyával fizetnek?  
TAMÁS  – Kártyával szeretnénk fizetni. 
 
Néhány perc, és a pincérnő jön a ____________.  
 
PINCÉRNŐ – Tessék parancsolni. 
TAMÁS – Köszönöm.  
PINCÉRNŐ – Köszönöm szépen. 
TAMÁS – Mi is köszönjük. 
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29. lecke 
 
1. Match the two halves of the sentences. 
 

Anya meggyújtja  

A gyerekek leülnek  

A beszélgetünk   

A vendég megissza  

Kati ajándékot ad    

Az igazgatónő beszáll  

  a székre. 

 az autóba. 

 a kávét.  

 a férjének, mert születésnapja van. 

 a filmről. 

 a gyertyát a tortán. 
 
 
2. Complete the sentence with the given words. 
 

ismerős  figyeli  letesz   leteszi     hívják 

 
A rendőrség _____________ a szomszédot, mert nagyon gyanús: minden héten új autója van.  

Hogy _____________ a feleségedet? 

Ez a fiú nagyon _____________. Azt hiszem, ő is a mi iskolánkba jár.  

A pincér _____________ a kávét az asztalra. 

A nő _____________ egy dobozt az asztalra.  
 
 
3. Which conjugation pattern do these verbs follow (indefinite conjugation)?  
 
reggeliz(ik), indul, marad, játsz(ik), főz, ír, tanít, ért, felhív, alsz(ik), segít, fordít 
 

 
 

-ok 
-sz 
- 
-unk 
-tok 
-nak 

  -em 
-el 
-ik 
-ünk 
-tek 
-nek 

  -om 
-ol 
-ik 
-unk 
-otok 
-anak 

     

 -ek 
-esz 
- 
-ünk 
-etek 
-enek 

  -ök 
-öl 
- 
-ünk  
-tök 
-nek 

  -ok 
-asz 
- 
-unk 
-otok 
-anak 
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4. Listen to the recording and fill in the blanks.  

 

Szabó felügyelő nyomozó. Most éppen dolgozik. Egy másik nyomozóval gyanús embereket figyelnek. 
Most egy piros ruhás nőt kell figyelni. A másik nyomozót Alfrédnak _____________. Szabó felügyelő 
egy kávézó előtt ül egy autóban. Rádión beszél a másik nyomozóval, Alfréddal.  

 

SZ   Itt van a nő. Nagyon ismerős… 

A    Mit csinál? 

SZ   Leül.  

A    Hova ül _____________? 

SZ   Hova, hova? Egy székre. Jön a 
 pincér. Beszélgetnek.  

A    Miről beszélgetnek? 

 

 

 

SZ   Nem hallom. De szerinted miről beszélget egy pincér és egy vendég a kávézóban…    A nő 
leteszi a _____________ egy székre. Jön a pincér, hoz egy kávét, és leteszi. 

A    Hova teszi le a kávét a pincér? 

SZ   Az asztalra. A nő most kivesz valamit a táskából. Nagyon ismerős ez a nő… 

A    Mit vesz ki a táskából? 

SZ   Ez egy telefon. Telefonál. Nem sokat beszél… Már nem is telefonál, csak ül. Szerintem vár 
_____________. 

A    És a kávé? 

SZ   Érdekes. A nő nem issza meg a kávét. Most jön a pincér, és a nő fizet. Jön egy taxi.  

A    Beszáll a taxiba? 

SZ   Nem, nem száll be a taxiba. Beszélget a taxissal. A taxis ad egy dobozt. A nő leteszi a dobozt 
az asztalra.  

A    Nem _____________ ki a dobozt? 

SZ   Nem. Várj egy kicsit! De! A nő kinyitja a dobozt. Egy torta. Meggyújtják a gyertyákat. Mit 
csinál ez a nő? Jön ide az én autómhoz… Mit csinál?  

A    Boldog születésnapot! 

SZ   Mi van? 

A    Boldog születésnapot! Ma van a születésnapod! 

SZ   Tessék? De ez a nő… 

A    A feleséged. Boldog születésnapot! 
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5. Match the two halves of the sentences. 
 

A kollégám részt vesz  

Az igazgató elutazott   

A szomszéddal mindennap  

Nagyapám reggel a kávé  

A nyugdíjasok megnézik  

  találkozunk a lépcsőházban. 

 a kiállítást a múzeumban.  

 mellett elolvassa az újságot. 

 egy konferencián.  

 Budapestre, ma nincs itt. 
 
 
6. Match each question with two answers. 
 
Miért tanulsz magyarul? 

Miért vagy fáradt? 

Melyik szendvicset kéred? 

Milyen szendvicset kérsz? 

________ 

________ 

________ 

________ 

 Melyik könyv van a polcon? 

Melyiket teszed az asztalra? 

Kit látsz a tanteremben? 

Kivel találkozol a könyvtárban? 

________ 

________ 

________ 

________ 
 
 
 
a) Azért, mert Magyarországon dolgozom.  

b) A diákokkal. 

c) A szalámisat. 

d) A zöldet. 

e) Diákokat.  

f) A sonkásat. 

g) Sajtosat vagy sonkásat. 

h) Ha lehet, akkor szalámisat.  

i) Azért, mert nem tudok aludni. 

j) A kék.  

k) A zöld. 

l) Azért, mert a barátnőm magyar. 

m) Azért, mert tegnap egy buliban voltam. 

n) A kéket. 

o) A tanáromat. 

p) A tanárommal. 
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30. lecke 
 
1. Match the two halves of the sentences. 
 

Kikkel mentek  

A villamoson hagytam  

Tegnap is étteremben   

Sok mindent  

Kiderült, hogy   

Reggel a piacon voltunk, és  

  a bolt vasárnap nincs nyitva. 

 ebédeltünk. 

 utána otthon ebédet főztünk.  

 a pénztárcámat. 

 kirándulni a hétvégén? 

 megnéztünk Budapesten. 
 
 
2. Complete the sentence with the given words. 
 

ettem   ittatok   aludtam   jöttünk  találtam múlt 

 
Még soha nem _____________ halászlét. 

_____________ héten még a tengerparton nyaraltunk.  

Ti _____________ már pálinkát? 

Két héttel ezelőtt _____________ Magyarországra.  

Nyolc órát _____________, ezért nem vagyok fáradt. 

Sehol sem _____________ a pénztárcámat.  

 
 
3.1. What is true for you? 
 
Tegnap…  
Múlt héten…  
Egy hónappal ezelőtt… 
Tíz évvel ezelőtt…  
 
 
 
 
 
3.2. What is true for you? 
 
Még soha nem… 
Már sokszor…  
Egyszer már…  
 
 
 
 
 

láttam balesetet. 

dolgoztam étteremben. 

főztem valami finomat. 

találkoztam híres emberrel. ettem Magyarországon 
jó pizzát. 

sokat tanultam. 
voltam egy jó 
koncerten. 

találkoztam egy érdekes 
emberrel. 

a tengernél 
nyaraltam. 
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4. Choose the correct one. 
 
Elég fáradt vagyok, mert nem sokat aludtam / találkoztam. 
A boltban kártyával fizettünk / vettünk. 
Párizsban megnéztük / találkoztunk az Eiffel-tornyot. 
Tegnap a házunk előtt kapott / történt egy baleset.  
A lányok tegnap a folyóban vezettek / fürödtek. 
A feleségem a születésnpján kapott / hallott egy biciklit. 
A fiúk zenét hallgattak / figyeltek az autóban.  
Tegnap a parkba mentünk / találkoztunk focizni. 
Ki használta / tette a szótárt? 
Ma délután leteszel / ráérsz? 
 
 
5. Complete the dialogues with the given words. 
 

pihentünk találkoztunk elutazott kifizettem utaztunk vezettem 
láttátok láttuk  ittam  vettünk  vettétek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– De szép almátok van! Hol _____________? 

– A piacon. Tegnap voltunk kint, _____________ sok gyümölcsöt.  

– Hol nyaraltatok? 

– A Balatonnál _____________ egy hetet. És ti? 

– Mi Portugáliába _____________.  

– Nagyon jó volt tegnap a születésnapi buli. És nagyon finom volt az a vörösbor. 

– Én nem _____________ vörösbort, mert _____________. De a torta is finom volt.  
 

– _____________  tegnap Katit a koncerten? 

– Nem, nem _____________.  Szerintem ő már szerdán _____________.  

– Ismered azt a nőt? 

– Persze. Tegnap _____________ az előadáson.  

– Kérem a számlát, és indulunk, jó? 

– Én már _____________  a számlát.  
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6. Complete the sentences with the appropriate form of the given words.  
 

főz     olvas  fekszik  csinál  megnéz vesz     lát 

 
A macska egész nap az ágyon _____________, és nem _____________ semmit.  

(mi) Tegnap _____________ egy jó filmet a moziban.  

A gyerekek a boltban csokit _____________. 

(mi) Tegnap _____________ egy nagyon finom levest. 

Ti is _____________ azt a piros biciklit? 

(én) Ezt a könyvet még nem _____________. 
 
 
7. Choose the correct one.  
 
A múlt héten a kollégámmal részt vettünk / vettük egy konferencián. 
Feri nem talált / találta a pénztárcáját. 
Hol hagytál / hagytad a telefonodat? 
A férjed a polcra tett / tette a szemüvegedet.  
Mit tanultál / tanultad az iskolában? 
Tegnap otthon ebédeltél / ebédelted? 
Mit kaptál / kaptad a születésnapodon? 
 
 
8. Read the text in exercise 9 (page 191) and answer the questions.  
 
Mikor vett itt egy kertet az édesapád? 
A) Húsz évvel ezelőtt.      B) Egy évvel ezelőtt.       C) A múlt héten.      D) Tegnap.  
 
Mi volt a kertben? 
A) Semmi.    B) Ház és fa.  C) Alma és barack.   D) Almafa és barackfa.  
 
Mikor csináltatok itt parkot?  
A) Húsz évvel ezelőtt.      B) Egy évvel ezelőtt.       C) A múlt héten.      D) Tegnap.  
 
Hány vendégetek volt az étteremben a múlt hónapban? 
A) Mindennap 10.  B) Mindennap 20.  C) Mindennap 30. D) Mindennap száz. 
 
Mit csináltak az emberek a halászléfesztiválon? 
A) Halászlét ettek.  B) Aludtak.  C) Mostak.   D) Levelet írtak. 
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32. lecke 

 
1. Mit gondol? 
 
reggelit készítünk, porszívózunk, takarítunk, mosogatunk, futunk, festünk, főzünk, kávézunk 

 
Mit csinálunk bent a házban?  

 

Mit csinálunk kint? 

 

 

 
2. Complete the sentences with the given words. 
 

döntöttek  értettétek  mentek  értettem hallottad 

 
Ti ____________ , hogy mit kell csinálni?  

Tegnap délelőtt találkoztam a diákokkal a buszon. Hova ____________? 

Te is ____________ ezt? Szerintem valaki van a konyhában! 

Ki az új igazgató? ____________ már? 

Nem ____________ semmit, mert nem beszélek jól kínaiul.  

 
 
3. Complete the words with endings (-ban/-ben, -t/-ot/-at/-et/-öt, -n/-on/-en/-ön, -k/-ok/-ak/-ek/-
ök, -nak/-nek), if necessary. 
 
Szerintem Olaszország_____ nagyon jó pizzák_____ sütnek. 

Egész nyár_____ sütött a nap, nagyon jó volt az idő.  

A gyerek_____  a kert_____  játszottak.  

Kitakarítottuk a fürdőszoba_____  . 

Te nem segítettél az anyukád_____ ?  

Miért nyitottad ki az ablak_____ ?  

A testvérem futott négy kilométer_____ , de én inkább otthon maradtam.  
 
 
4. Find the odd one out.  
 
külföld, hall, süt, visel, mosogat, kiabál  
néni, ember, pillanat, mindenki, művész 
szobrász, színész, festő, tanár, költő 
furcsa, különleges, föld, ügyes, aranyos
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5. Listen to the recording and fill in the blanks. 
 
Gyula költő, a legjobb barátja Péter, a festő. Régóta ismerik egymást. Péter két hónapig külföldön 
volt, éppen most jön haza. Gyula autóval elviszi a repülőtérre Péter anyukáját, Klári nénit. Együtt 
várják Pétert, és közben beszélgetnek.  
 

– Jaj, Petike olyan jó kisgyerek volt. Nagyon sokat segített otthon. Gyuszikám, amikor gyerek 

voltál, te is segítettél otthon ____________? 

– Hát… Nem, én nem segítettem. Én kint játszottam az utcán. 

– Petike ____________ takarított, porszívózott és mosogatott. Te is takarítottál, porszívóztál 

meg mosogattál, amikor gyerek voltál? 

– Nem, azt hiszem, én nem takarítottam, amikor gyerek voltam. ____________ nem 

porszívóztam, és soha nem mosogattam. Mindig az anyukám takarított.  

– Jaj, és Petike nagyon szeretett főzni is. Sokszor készített nekünk reggelit. Gyuszikám, te is 

készítettél reggelit anyukádnak? 

– Khm. Hát… Nem, én soha nem készítettem reggelit otthon.  

– És persze az én Petikém ____________ festett. Te nem festettél? 

– Nem, én nem festettem. Én verseket írtam. 

– Az nem is baj. Mert Petike nem csak papírra festett. Festett a ____________ meg a bútorokra 

meg a földre. És festett az autóra is. 

– Nem baj, Klári néni. A Péter egy ____________ művész. A művészek különleges emberek… 

– Tudom, Gyuszikám, tudom… 
 
Ebben a pillanatban megérkezik Péter. Nagyon furcsa ruhát visel. És az arcán színes festék van: zöld, 
piros és sárga. Mindenki Pétert nézi.  
 

– Szervusz, Petikém! – mondja az anyukája. 

– Szia, Anya! Szia, Gyula! – mondja Péter.  

– Petikém, mi ez a ruha? És mi ez a festék az ____________? Nagyon furcsa. Mindenki téged 

néz. 

– Ez ott a tradicionális ruha. És nekem nagyon tetszik. Nem baj, ha mindenki engem néz. 

Tudod, anyukám, a művészek ____________ emberek. 

– Tudom, Petikém, tudom…  
 

 


