Lépésenként magyarul 1.
Units 18-20
1. Válassza ki a helyes megoldást!
Multiple choice. Choose the correct answer.
A _______________ teszek két pulóvert.
A. szekrényen
B. szekrényt

C. szekrénybe

D. szekrénnyel

Sok turista megy _______________ .
A. Olaszországot
B. Olaszországra

C. Olaszországban

D. Olaszországba

A pincér egy tányért tesz az _______________ .
A. asztalra
B. asztalba
C. asztalról

D. asztalból

Ma délután megyek a _______________ .
A. fodrászok
B. fodrászhoz

C. fodrásznál

D. fodrászt

Az _______________ várunk.
A. állomások
B. állomásunk

C. állomást

D. állomáson

_______________ és teát reggelizem.
A. Szendvicset
B. Szendvicsek

C. Szendvicses

D. Szendviccsel

A vendégek hétfőn jönnek _______________ .
A. hozzám
B. nálam
C. otthon

D. én

Reggel az iskolába megyek, és _______________ a könyvtárba.
A. ott
B. oda
C. után

D. onnan

A nagymama vasárnap reggel tortát _______________ .
A. iszik
B. mennek
C. süt

D. főz

A lusta diákok nem _______________ órára.
A. ülnek
B. járnak

D. beszélgetnek

C. megy

A _______________ postás már nem dolgozik.
A. nyugdíjas
B. jön
C. pihen

D. diák

_______________ csináltok szerdán délelőtt?
A. Mivel
B. Mit
C. Miért

D. Honnan

Kati _______________ megy munka után?
A. mit
B. jár

D. minden

C. hova

_______________ előtt nem iszunk egy kávét?
A. Tanul
B. Dolgozik
C. Óra

D. Órán

Ma vasárnap van, ma _______________ dolgozom.
A. és
B. soha
C. volt

D. nem

2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő végződésekkel, ahol szükséges!
Fill in the blanks with noun or verb endings where necessary.
A magyarok mindig kenyér_______ esz_______.
Ti is isz_______ egy jó_______ kávé_______?
Ebéd_______ előtt mi mindig kéz_______ mos_______.
Este_______ Kati főz_______ egy finom_______ spagetti_______ .
(én) Minden_______ reggel_______ úsz_______ ezer métert az uszoda_______ .
Te mikor utaz_______ Portugália_______ ?

3. Röviden válaszoljon a kérdésekre!
Give short answers to the questions.
Mit csinálunk otthon?
Mit csinálunk a strandon?
Mit csinálunk a könyvtárban?
Mi van a nappaliban?
Mi van a hűtőben?
Mi van a piacon?
Mikor mész iskolába?
Mikor reggelizel?

4. Alkosson mondatokat a megadott szavakból!
Form sentences from the words given.
(én) fürdőszoba, fog, mos
________________________________________________________________________________
ma, délután, gyerekek, park, játszik
________________________________________________________________________________
délelőtt, magyar, diákok, könyvtár, tanul
________________________________________________________________________________
(te) mikor, néz, tévé
________________________________________________________________________________
Kati, pénztár, fizet
________________________________________________________________________________
(én) vasárnap, érdekes, film, néz, otthon
________________________________________________________________________________

5. Adjon három szót minden sorhoz!
Add 3 words to each line.
tej, kapucsínó,
reggel, éjfél,
medence, lángos,
szekrény, ágy,

6. Egészítse ki a mondatokat egy igével! Használjon egyes szám első személyű alakot!
Complete the sentences with a verb in first person singular (én).
A strandon nem ____________, csak napozom.
Szerdán ____________ Bulgáriába.
Én nem ____________ sokat, egy nap 6 vagy 7 óra elég.
Orvos vagyok, a kórházban ____________.
Délután ____________ Katival egy kávézóban.

7. Írjon legalább 5 mondatot egy napjáról! Mikor mit csinál egy nap?
Write at least 5 sentences about your typical day. What do you do and when?

