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1. Írja be az igék megfelelő alakját!
__________(te, vesz) egy új cipőt, ez már régi!
__________(mi, megy) el ma este moziba!
__________(te, hisz) el, tényleg fel akartalak hívni tegnap, de rossz volt a telefonom.
Ne __________(ti, dolgozik) hétvégén! Néha pihenni is kell!
A vizsga biztos nehéz lesz, úgyhogy __________(ti, tanul)!
Mielőtt elindulsz, __________(te, eszik) valamit!
Ha autót vezetsz, ne __________(te, iszik) sört!
Mondtam a kutyának, hogy __________(ő, fekszik) le a földre.
Az orvos azt mondta, hogy __________(én pihen) és __________(én, alszik) sokat.
2. Válassza ki a helyes megoldást!
Az egyik kulcsot tedd / tegyél a táskába!
Hideg van, vedd / vegyél fel egy kabátot!
Menjük / Menjünk együtt a boltba!
Csukd / csukj be az ablakot, hogy ne jöjjék / jöjjenek be a legyek!
Itt van öt sütemény. Anya azt mondta, hogy az egyiket én egyem / egyek meg.
Nagyon hideg van, igyuk / igyunk egy forró teát!
3. Egészítse ki a szöveget az igék megfelelő alakjával és a végződésekkel. Van olyan hely,
ami üresen marad!
Tegnap óra után __________(elmegy) meginni egy kávé____. Négy_____ voltunk: Jon,
Michael, a japán diák és én. A kávézó_____ sok_____ voltak, nem volt szabad asztal_____.
Nem __________(akar) maradni, mert nem __________(tud) __________(leül). Éppen
__________(indul) __________(akar), amikor az egyik asztal_____ elmentek a vendégek.
__________(Leül). __________(Jön) a pincér. Mi __________(kettő) Jonnal kávé____
__________(kér), Michael és a japán diák pedig kólát __________(iszik).

4.1 Válaszoljon a kérdésekre!
Hogy hívják azt a pénzt, amit az ember minden hónapban kap a munkájáért? ___________
Hogy hívják azt a helyet, ahol dolgozunk? ___________
Mit csinál az, aki egy-két hétig nem dolgozik, mert elmegy nyaralni? ___________ megy
Hogy hívják azokat az embereket, akikkel együtt dolgozunk? ___________
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4.2 Írja le magyarul, hogy mit jelentenek ezek a szavak!
főnök
munkaidő
lusta

5. Válassza ki a helyes megoldást!
Nagyon büszke vagyok __________, hogy a kislányom szépen gitározik.
A azt
B azon
C arra
D azért
__________ a pincért, hogy hozzon egy angol étlapot is.
A Megkértük
B Megkérdeztük
C Megkértünk
D Megkérdeztünk
__________, hogy mikor jön a busz.
A Megkértük Pistát
B Megkérdeztük Pistától
C Megkértünk Pistának
D Megkérdeztünk Pistát
Az __________ függ, hogy mit csinálunk vasárnap.
A időjáráson
B időjárásról
C időjárást
D időjárástól

