LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL II.
DURST PÉTER

5. LECKE

1.
Ha ___________ (én, kap) egy százezer forintos telefonszámlát, nem ___________ (fizet) ki
a számlát, mert biztos tévedés.
Ha nem ___________(van) rossz idő, ___________(én, kimegy) a strandra.
Ha hétfőn dolgozatot ___________(mi, ír), hétvégén sokat ___________(mi, tanul)
Ha nem ___________(ti, dolgozik), ___________(van) pénzetek.
Ha sok idejük ___________(van), moziba ___________(ők, megy).
Ha nyár ___________ (van), mindig fagylaltot ___________(ők, eszik).
Ha ___________(mi, tud) Géza telefonszámát, ___________(mi, felhív).
Ha nem ___________(sikerül) a vizsgájuk, nagyon mérgesek ___________(van).
Ha ___________(mi, meghív) Gézát az esküvőre, szívesen ___________(eljön).
Ha a tanár sokat ___________(késik), a diákok ___________(hazamegy).

2.
Te emlékszel ___________ ______________________ (az az angol lány), aki tavaly itt tanult
két hónapig?
Az étteremben __________ (én, kér) egy sört.
Az étteremben __________ (én, kér), hogy melegítsék meg jobban a levest.
Megkértek ___________ (András), hogy vigyen el engem autóval Pestre.
___________ (Az) szeretnélek megkérni, hogy segíts egy kicsit a
Mérges vagyok a szomszédom_____, mert mindig hangosan zongorázik.
Anna minden pénzét a macskái_____ költi.
Te mi_____ költöd a pénzedet?
3.
___________ most narancsot venni: általában egy kiló 200 forint, de most 5 kilót lehet venni
700 forintért.
Köszönöm, nem kérek többet. Nagyon __________.
Nem tudod, hol van a Hősök tere? Gyere, ___________ a térképen.
___________ a professzor úrral, hogy hétfőn 8-től írjuk a vizsgát.
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Nem kell félni a repülőn! Repülni sokkal ___________, mint autóval utazni.
Az ___________ ___________-ban segítenek repülőjegyet és szállást foglalni.
Ha olcsón akarsz repülni, válassz egy ___________ ___________-ot!

4.
a.) Én hat órakor kelek fel.
a.) Te is hat órakor kelsz fel.
b.) Nekem zöld kockás pulóverem van.
b.) Neked is zöld kockás pulóvered van.
c.) Péternek öt pár cipője van.
c.) Zolinak is öt pár cipője van.
d.) A kezdő csoportban heten vannak.
d.) A haladó csoportban is heten vannak.

a.) Mi _______________ kelünk fel.

b.) _______________ pulóverünk van.
c.) A két fiúnak _______________ cipője
van.
d.) A kezdő és a haladó csoportban
_______________ vannak.

e.) Ez a könyv kicsi és piros.
e.) Az a könyv is kicsi és piros.

e.) Ezek a könyvek _______________.

f.) Én most a Bécsi Kávézóból jövök.
f.) Te is a Bécsi Kávézóból jössz.

f.) _______________ jövünk.

g.) János megnézett egy filmet a moziban.
g.) Kati is azt a filmet nézte meg a
moziban.

g.) János és Kati _______________ a filmet
nézte meg a moziban.

h.) Én a 15:20-as vonattal megyek Pestre.
h.) Ferenc is a 15:20-as vonattal megy
Pestre.

h.) Ferenc és én _______________ a
vonattal megyünk Pestre.

i.) Marinak barna kockás pulóvere van.
i.) Nekem is barna kockás pulóverem van,
de az enyém egy kicsit világosabb.

i.) Az én pulóverem majdnem
_______________, mint a Marié.

j.) Mindenki paprikás csirkét eszik
káposztasalátával.

j.) Mindannyian _______________ eszünk.

k.) István édesapja gyorsan és csendesen
beszél.
k.) István is gyorsan és csendesen beszél.

k.) István _______________ beszél, mint az
édesapja.

