Durst Péter: Lépésenként magyarul 2.
Key to the exercises

1. fejezet
5. oldal

dolgozik – sokat dolgoztam – sokat dolgozott
jól érzi magát – jól éreztem magam – jól érezte magát
sok pénzt keres – jól kerestem – keveset keresett
sokat eszik – jót ettem – keveset evett
beszélget – beszélgettem – beszélgetett
sokat alszik – alig aludtam – keveset aludt
moziba megy – moziba mentem – moziba ment
úszik – úsztam – úszott
egy hajón lakik – egy házban laktam – egy hotelban lakott
kártyázik – kártyáztam – kártyázott
házat épít – házat építettem – házat épített
6. oldal
A nevem Patrik, pincér vagyok. Egy hajón dolgoztam. Nagyon jól éreztem magam. Sok volt a munka,
de sokat is kerestem. A szakácsok a barátaim voltak, ezért mindig finom ételeket ettem. A vendégek
kedvesek voltak velem, néha jókat beszélgettünk.
Egy kényelmes kabinban laktam. Ha délutános voltam, akkor reggel sokáig aludtam. A hajón sok
mindent lehetett csinálni. Én gyakran úsztam, kártyáztam és néha moziba is mentem.
De aztán az egyik napon sajnos történt egy baleset. Én kiúsztam egy szigetre…

9. oldal
1987-1989 Patrik eladóként dolgozik.
1989 Patrik pincérként kezd dolgozni.
1991 Patrik elmegy dolgozni egy hajóra.
1994 Baleset történik.
1999 Patrik hazaérkezik.
12. oldal / 1.
Hol született?
Mikor született?
Hova járt középiskolába?
Hány évig élt Franciaországban?
Meddig tanult Szegeden?
Mióta élnek Budapesten?
Mikor ismerkedett meg Andrással? Mennyi idő múlva házasodtak össze?

13. oldal / 2.
Zoli 5 éve jött Szegedre.
Zoli már 5 éve Szegeden lakik.
Zoli szeptember óta olaszul tanul.
Zoli két hét múlva elutazik Olaszországba.
Zoli december 23-ig lesz Szegeden. Utána elutazik.

13. oldal / 3.
a kérdezi b-től:
Hány évig dolgozott a nyelviskolában?
Mit csinált, mielőtt Magyarországra jött?
Hány évig élt Kínában?
Hány évig dolgozott Németországban?
Mióta tervezi, hogy hazamegy?
b kérdezi a-tól:
Mikor jött Magyarországra? / Hány éve jött Magyarországra?
Hol tanított egy általános iskolában? / Melyik országban tanított egy általános iskolában?
Mióta türelmesebb a diákokkal?
Mikor kapott egy nagyon jó állást Magyarországon?
Hány hét múlva indul?
14. oldal / 5.
Ágira, tőlem, rajtam, munkahelyéről, rá
14. oldal / 6.
hozzá, nála, hozzánk, tőlünk, benne, tőle, rájuk, rajta, érte
15. oldal / 8.
Első kép
Ő nem szokott redet tenni. Most is rendetlen a szobája.
Nem szokta kivinni a szemetet. Tele van a szemetes.
Szokott ásványvizet inni. Vannak a szobában ásványvizes üvegek.
Nem szokott dohányozni. Van egy kép a falon, amelyik azt jelenti, hogy tilos dohányozni.
Nem szokott beágyazni.
Szokott olvasni. Most is éppen olvas.
Nem szokta felvenni a telefont. Csörög a telefon az asztalon, de ő nem veszi fel, hanem olvas.
Szokott pizzát rendelni. Pizzás dobozok vannak a földön.
Szokott külföldön nyaralni. Képek vannak a falon, és ezeken a képeken az utazások vannak.
Második kép
Ő sok időt szokott tölteni a tükör előtt.
Sokat szokott internetezni. Biztosan ezért van az asztalon egy számítógép.
Meg szokta locsolni a virágot. Most éppen virágot locsol.
Meg szokta sétáltatni a kutyát. A kutya most is várja a sétát.
Szokott kajakozni. Az ajtó mellett van a lapát, amelyikkel kajakozik.
Szokott versenyeket nyerni. Vannak érmek a falon.
Rendbe szokta rakni a szobát. Most rend van a szobában.
16. oldal / 9.
1) De ma este megint megpróbálom.
2) Aztán rájöttem, hogy másik kulcs kell.
3) Kiderült, hogy az épület másik részében van.
4) Csak az volt a baj, hogy nem volt papír a nyomtatóban.
5) Én vettem meg az utolsó kettőt!
18. oldal / 10.
akarunk, kutyával, ki, ülhet, de, ők, venni

18. oldal / 11.
felhívott, felhívott, meglátogattuk, Elvittük, vettétek, vettétek, vette, láttál, ettetek, vártak
19. oldal / 4.
a) ünnepeljük b) felköszöntöttek c) megleptük d) meglepődtem e) gratulálok
20. oldal / 5.
1 – b, 2 – a, 3 – e, 4 – c, 5 – d
20. oldal / 6.
A születésnapján, este.
Mert azt hitte, hogy mindenki elfelejtette a születésnapját.
Azért mert így tudták megszervezni a meglepetésbulit.
Mert ő is ott akart lenni a bulin.
21. oldal / 1.1.
a) magáról b) magunkkal c) magad d) magunkat e) magamnak
21. oldal / 1.2.
a) magadra b) magának c) magunkat d) magát e) magáét f) magában
22. oldal / 2.1.
a) macskára b) Jánost c) filmről
22. oldal / 2.2.
a) ránk b) rám c) rá d) Jánosra e) barátnőjére
22. oldal / 2.3.
a) felhívlak b) felhívott c) titeket d) felhívjuk e) engem
23. oldal / 2.4.
a) miről b) rólad c) politikáról d) erről
23. oldal / 3.
d) a) c) b)
24. oldal / 1.
bank: c) e) f) h)
posta: a) b) d) g)
24. oldal / 2.
a)

– Ezt szeretném elküldeni Finnországba.
– Normál vagy elsőbbségi?
– Mi a különbség?
– Ha elsőbbségivel küldi, akkor 5 nap alatt megérkezik.
– És mennyi idő alatt érkezik meg, ha nem elsőbbségivel küldöm?
– Kb. 10 munkanap.

b)
– Csomagot szeretnék feladni.
– Hány kilós?
– Nem tudom.
– Megmérem. Ez 20 kiló. Ezt nem itt kell feladni, hanem a másik ablaknál.
c)

– Itt lehet csekket befizetni?
– Nem. Az ötös és a hatos ablaknál.
– Köszönöm.
– Szívesen.
d)

– Ezt az értesítőt kaptam. Itt tudom felvenni a levelet?
– Igen. Személyi igazolványt és lakcímkártyát legyen szíves mutatni.
– Útlevelem van. Az jó?
– Az is jó. Lakcímkártyája van?
– Az nincs.
25. oldal / 2.
6 – a), 2 – b), 7 – c), 4 – d), 1 – e), 3 – f), 5 – g), 8 – h), 9 – i)

2. fejezet
28. oldal

Jó tanácsok: Figyelj a tanárra! Menj lassan! Menj orvoshoz, vagy maradj otthon és pihenj!
Maradj csendben! Várj! Dobd a szemetet a kukába!
32. oldal / 1.
egyik barát a másiknak: c, f, i, k
az orvos a betegnek: a, e, j, l
a tanár a gyerekeknek: b, d, g, h
32. oldal / 2.
feküdjön, tegyük, maradjak, beszéljek, telefonáljunk
33. oldal / 3.
Hívj(ál) egy taxit! / Hívjon egy taxit!
Ülj(él) le és tanulj)ál)! / Üljön le és tanuljon!
Rendelj(él) egy pizzát! / Rendeljen egy pizzát!
Menj(él) a boltba és vegyél ajándékot! / Menjen a boltba és vegyen ajándékot!
Igyál egy kávét! / Igyon egy kávét!
33. oldal / 4.
Egyétek meg ezt a szendvicset! Igyatok egy sört! Tanuljatok svédül! Ne énekeljetek! Légy szíves,
beszélj hangosabban! Hidd el, hogy próbáltam telefonálni! Üljetek le!

34. oldal / 5.
Ne vedd meg ezt a szép cipőt! Ne vegye meg ezt a szép cipőt!

Ne vedd le a kabátodat! Ne vegye le a kabátját!
Ne menj haza! Ne menjen haza!
Ne menj el sörözni este! Ne menjen el sörözni este!
Ne hidd el, amit Tamás mond! Ne higgye el, amit Tamás mond!
Ne kapcsold be a tévét! Ne kapcsolja be a tévét!
35. oldal / 6.
b) aludj(ál)
lehetséges válasz: Igen, de kirándulni megyünk, és reggel indulunk.
c) igyál
lehetséges válasz: Mert délután kocsival megyünk a strandra, és te vezetsz.
d) vedd
lehetséges válasz: Jó, de ezt az autót nem tudod használni, és nagyon drága.
e) Ne vigyél neki virágot!
lehetséges válasz: Mert allergiás.
f) Ne hívd fel!
lehetséges válasz: Mert szerintem most éppen alszik.
36. oldal / 7.
3–5–2–7–1–6–4

– Nagyon éhes vagyok.
– Én is. Menjünk el valahova ebédelni, vagy ebédeljünk itthon?
– Szerintem ebédeljünk itthon.Csináljunk egy finom salátát!
– Jó, de akkor el kell menni a boltba is.
– Menjünk el boltba, és vegyünk uborkát, salátát és paradicsomot!
– De ha már megyünk a boltba, ne csak zöldségeket vegyünk! Este jönnek Gáborék. Vegyünk valamit
vacsorára is!
– Ma este? Én ma este nem érek rá. Légy szíves hívd fel őket, és kérd meg őket, hogy inkább holnap
jöjjenek.
36. oldal / 8.
Hívd fel a tulajdonost! Jöjjön este hét órára a Török utcába, és akkor meg tudja nézni. Várjon egy
kicsit, mindjárt jövök! Ha kell a lakás, akkor hívjon fel még ezen a héten! Adja meg a telefonszámát,
hogy fel tudjam hívni! Ne vedd ki ezt a lakást, mert nagyon drága.
37. oldal / 9.1.
felül egy tevére – leesik, különleges ételeket eszik – fáj a hasa, nagy ajándékot vesz – nem fér bele a
bőröndbe, erősen süt a nap – leég, a sivatagban kirándul eltéved
37. oldal / 9.2.
– Ha Kínában leszünk, majd különleges ételeket eszünk.
– Ne egyetek különleges ételeket, mert fájni fog a hasatok!
– Valahol majd veszünk egy nagy ajándékot!
– Ne vegyetek nagy ajándékot, mert nem fog beleférni a bőröndödbe!
– A sivatagban is fogunk kirándulni.

– Ne menjetek a sivatagba, mert eltévedtek!
– A tengerparton fogunk napozni egész nap!
– Ne feküdjetek a napon sokáig, mert leégtek!
39. oldal / 10.1. és 10.3.
10.1.
d)
10.3.
f)

g)
g)

c)
h)

10.1.
10.3.

e)
a)

a)
b)

f)
d)

10.1.
10.3.

h)
e)

b)
c)

40. oldal / 10.3.
a) vigyél
a) vigyen
b) zárd be / zárjad be
b) zárja be
c) kapcsold fel / kapcsoljad fel
c) kapcsolja fel
d) szállj fel /szálljál
d) szálljon fel
e) csukd be / csukjad be
e) csukja be
f) menj / menjél
f) menjen
g) vedd meg / vegyed meg
g) vegye meg
h) tedd / tegyed, tedd / tegyed
h) tegye, tegye
41. oldal / 12.
üljünk, szívjunk, beszéljek, vidd, Hívjuk, csináljunk, igyunk, vegyem, vegyél, vegyek, írjatok,
feküdjenek, telefonálj, hívd
42. oldal / 13.
a) huszonketten
b) egyedül, többen
e) sokan, többen, legtöbben f) hárman
43. oldal / 2.3.
munkaidő
1.
amikor akar, de
általában este 7-8-tól
reggelig
2.
8-6 vagy 7

44. oldal / 4.1.

c) öten, négyen

d) kevesebben

szabadság
télen egy-két hét, nyáron
Balaton

főnök
nincs

fizetés
ha sokat dolgozik,
akkor jó

télen pár nap, nyáron
hosszabb, most
Görögországban

ő a főnök

ha a cég sikeres,
akkor jó

rám, sajtokra, arra, magadra, boraikra
45. oldal / 4.2.
1) d, 2) e, 3) a, 4) c, 5) b
45. oldal / 4.3.
Kérdezd, Kérd, megkért, Megkérdeztem, megkérdezték, megkérték, Megkérdeztem, Kértem,
kérdezte, kérte
48. oldal / 7.
munkát, munkahelyemen, munkatársaim, szakember, fizetése, szabadságra, foglalkozása, keres
49. oldal / 2.
Megérkeztem… – a), Minden… – c), Találtam… – d), Szerintem… – g), Készpénzre… – f),
Elfelejtettem… – e), Új hitelkártyára… – b)
50. oldal / 1, 2.
e – 5, b- 2, a – 1, c – 3, d – 4
51. oldal / 1.
1 – konyha, 2 – én + húgom, 3 – fürdőszoba, 4 – Anyáék, 5 – nappali, 6 – virágoskert, 7 –
úszómedence, 8 – garázs, 9 – terasz, 10 – tűzhely

3. lecke
53. oldal
A lány megfogadta a tanácsot, és olyan fiút választ, aki a városában lakik.
A lány megfogadta a tanácsot, és nem néz mindig tévét és nem ül otthon egész nap.
Az orvos azt tanácsolta a lánynak, hogy járjon társaságba, beszélgessen a barátaival.
A lány megfogadta a tanácsot, és társaságba jár és beszélget a barátaival.
Az orvos azt tanácsolta a lánynak, hogy menjen ki a szabadba, fusson, ússzon.
A lány megfogadta a tanácsot, és gyakran kimegy a szabadba, fut és úszik.
A fiú megfogadta a tanácsot, és hallgat a szüleire.
Az orvos azt tanácsolta a fiúnak, hogy tanuljon tovább és fessen a szabad idejében.
A fiú megfogadta a tanácsot, és továbbtanul, és a szabad idejében fest.
választ – válassz, néz – nézzen, olvas – olvasson, beszélget – beszélgessen, fut – fusson, úszik –
ússzon, hisz – hidd, fest – fess
56. oldal
mossatok, vacsorázzunk, utazzak, ébressz fel, válassz, kössük be, Nyisd ki, Siessünk, vezess, készítsen,
segítsen, váltsunk, tartson, töltse ki
58. oldal / 1.
mossam, hozzak, válasszunk, töltsük, fussunk, bocsásson meg, fordítsak le, mutassam meg, tanítsa
meg, váltsa fel, dohányozzak, próbáljak meg, takarítsák ki
60. oldal / 3.2.
mutassuk meg, Hívjunk meg, takarítsunk, takarítsuk ki, fessük ki, festjük ki, vegyünk, bontsunk ki,
koccintsunk
60. oldal / 4.1.
a) tegyen, hagyja, takarítsa ki b) Tegye, Töltsön, Nyomja c) tegyen, tegyen, kapcsolja d) Tegyen, Adja
meg, Nyomja meg e) Tegye, Adja, Válassza, Írja, Vegye, Vegye
61. oldal / 5.
takarítsa ki, fessék, nézzetek, egyétek meg, igyál, aludjatok, Játssz(ál), Vezess(él), Mossuk meg,
feküdjetek le, nyissátok ki, segíts, tanuljon, Fussunk
61. oldal / 6.
Csukd, Mondd, igyunk, válasszam, menjünk, hívjak, kapcsold, Olvassátok, hozzon, ússzál, fussál
62. oldal / 7.
a) Igyunk egy sört! b) Vegyél nekem egy csokit! c) Fessük pirosra az egészet! d) Most mit csináljak? e)
Fordítsd le ezt finnre, légy szíves!
62. oldal / 8.
ússzak, fordítsuk, segítsek, váltsunk, tartsuk, fizessek, adjak, kössek
63. oldal / 9.
dohányozz(ál), mossa le, késsenek, nézzük meg, vezessen, hozza el
63. oldal / 10.
Az iskola igazgatója ezt mondja:
Megtiltottam a diákoknak, hogy órán egyenek.
Megtiltottam a diákoknak, hogy órán újságot olvassanak.

Megtiltottam a diákoknak, hogy órán telefont használjanak.
Megtiltottam a diákoknak, hogy az iskolából kimenjenek.
Megengedtem a diákoknak, hogy a szünetben egyenek.
Megengedtem a diákoknak, hogy az udvaron focizzanak.
Megtiltottam a tanároknak, hogy az iskola udvarán dohányozzanak.
Megengedtem a tanároknak, hogy a tanári szobában jógázzanak.
A diákok ezt mondják:
Az igazgató úr megtiltotta, hogy órán együnk.
Az igazgató úr megtiltotta, hogy órán újságot olvassunk.
Az igazgató úr megtiltotta, hogy órán telefont használjunk.
Az igazgató úr megtiltotta, hogy az iskolából kimenjünk.
Az igazgató úr megengedte, hogy a szünetben együnk.
Az igazgató úr megengedte, hogy az udvaron focizzunk.
A tanárok ezt mondják:
Az igazgató úr megtiltotta, hogy az iskola udvarán dohányozzunk.
Az igazgató úr megengedte, hogy a tanári szobában jógázzunk.
64. oldal / 11.
Szeretnék venni egy ásványvizet. / Fontos, hogy hideg legyen és szénsavmentes legyen.
Szeretnék venni egy csokoládét. / Fontos, hogy finom legyen és szép csomagolása legyen.
Szeretnék venni egy telefont. / Fontos, hogy kicsi legyen és jó kamerája legyen.
Szeretnék venni egy szekrényt. / Fontos, hogy nagy legyen és sok ruha elférjen benne.

Szeretnék venni egy kutyát. / Fontos, hogy kicsi legyen és szeresse a gyerekeket.
64. oldal / 12.1.
Azért megyünk moziba, hogy megnézzünk egy filmet. Azért megyünk nyaralni, hogy pihenjünk. Azért
veszünk tortát, hogy megünnepeljük Kati születésnapját. Azért tanulok magyarul, hogy tudjak
beszélni a magyar barátaimmal. Azért dolgozunk, hogy legyen pénzünk.
65. oldal / 12.2.
tanuljunk / pihenjünk, együnk / aludjunk, olvassunk / beszélgessünk, filmet nézzünk / beszélgessünk
65. oldal / 13.
Hozzak / Hozzunk egy szendvicset a büféből?
Hozzak / Hozzunk egy teát a büféből?
Elmenjenk /Elmenjünk a boltba?
Elvigyelek / Elvigyünk kocsival?
Hívjak / Hívjunk egy szerelőt?
Segítsek / Segítsünk?
65. oldal / 14.
Én kocsival vagyok. – g)
Én fél ötkor végzek. – e)
De szeretném megismerni. – h)
… és hiányozni fognak a barátaim. – f)
Éppen vezetek. – d)
Én tudom. – b)
Nagyon félek. – c)
Én már sokat olvastam róla. – a)

66. oldal / 15.
jó, gyors, hangos, csendes, szép, drága, lassú, kedves, jó, rossz, szép, olcsó, finom
67. oldal / 16.
jól beszél, jó a tömegközlekedés, gyorsan növekszik, nagyon gyors, kevesebb ember, kevesebben
vannak, több fajta, többen jöttek, lassan tud, lassú állat, csendesebben hallgatni, sokkal csendesebb,
erősebben kell, sokkal erősebb
69. oldal / 2.1.
rátok, Budapesttől, Budapesthez, messze, melegebb, növekszik
69. oldal / 2.2.
rám, hozzánk, tőlük, jobban
70. oldal
a) – 4, b) – 2, c) – 6, d) – 5, e) – 3, f) – 1
71. oldal

íróasztal – h), 1), gáztűzhely – i), 2), szemetes – k), 2) 4), kés – b), 2), tányér – e), 3), vár – l),
6), kabát – a), 5), pohár – c), 2), 4), 7), takaró – f), 5)
72. oldal / 4.

szamár – ló, színe, hurka – kolbászé, íze, kanál – enni, ecset – kisebb, csésze – pohár, bögre –
isznak, füzet – könyvhöz, bölcső – készült
73. oldal / 1.
a) igaz b) igaz c) nem igaz d) nem igaz e) igaz f) nem igaz
73. oldal / 2.1.
c)
73. oldal / 2.2.
Minden ételbe kell egy kis fűszer.
73. oldal / 2.3.
Sajnos még nem fedezték fel az AIDS gyógyszerét.
73. oldal / 2.4.
Ázsiában nagyon sok rizst termesztenek.
73. oldal / 2.5.
2000-ben kezdődött a XXI. század.

4. lecke
75. oldal
Zsuzsi, nagyapa, nagymama, süteményt, nagyapa, esik, nagyapa, esernyőt
76. oldal
kávét, virágboltban, a virágboltban, két éve, miért, hol, dolgozni, messze, virágokat, Éva, fizetés,
fizetés, hétfőn
79. oldal / 1.
Amikor megérkeztünk, esett az eső.
Esik az eső.
Nagyon éhes vagyok, mert reggel óta nem ettem.
Görögországban tanultam egy évig.
Ma este nem tudunk hozzátok menni.
Légy szíves, segíts nekem a házimunkában.
5-re otthon leszek.
79. oldal / 2.
Miért nem mentél dolgozni hétfőn?
Tetszik (nektek/Önöknek) a szálloda?
Kire vártok/várnak?
Van helyjegyed/helyjegye?
Jártál/Járt már Magyarországon?
Kinyissam az ablakot?
Mikor jön Kovács úr?
80. oldal / 3.
A barátaim elmesélték, hogy mit csináltak Olaszországban.
A munkatársam azt mondta, hogy nagyon fáradt, és inkább hazamegy aludni.
A testvérem megígérte, hogy kölcsönadja nekem a kék táskáját.
A munkatársam megkért, hogy ezt a papírt adjam oda Katinak.
Kati azt mondta, hogy este telefonált a szerelőnek, mert elromlott a mosógép.
A tanár azt mondta, hogy elfelejtett szólni a diákoknak, hogy kedden nincs magyaróra.
80. oldal / 4.
István megkérdezte tőlem, hogy szeretek-e teniszezni.
Istvánt megkérdezte a barátnője, hogy hol volt tegnap este.
Megkérdeztük az információnál, hogy szombaton mikor mennek buszok Budapestre.
A tanárnő megkérdezte tőlünk, hogy meddig maradunk Magyarországon.
Egy turista megkérdezte, hogy merre van a Széchenyi tér.
János megkérdezte Szilviát, hogy kedden megy-e órára.
János megkérdezte, hogy szeretem-e a kakaót.
A tanár megkérdezte, hogy megcsináltam-e a házi feladatot.
Kati megkérdezte, hogy mennyit ittam tegnap este.
81. oldal / 5.
Nem emlékszem rá, hogy hogy nézett ki az általános iskolai fizikatanárom.
Róbert nem emlékszik rá, hogy hogy nézett ki az általános iskolai fizikatanára.
Nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban szerettem-e a paradicsomlevest.
Róbert nem emlékszik rá, hogy gyerekkorában szerette-e a paradicsomlevest.

Sajnos nem tudom megmondani, hogy holnap esni fog-e az eső.
Róbert nem tudja megmondani, hogy holnap esni fog-e az eső.
Nem tudom, hogy mi a házi feladat, mert nem voltam ott az előző órán.
Róbert nem tudja, hogy mi a házi feladat, mert nem volt ott az előző órán.
Nem tudom, hogy jövőre drágább lesz-e a buszjegy.
Róbert nem tudja, hogy jövőre drágább lesz-e a buszjegy.
Nem emlékszem rá, hogy hogy hívják Sándor feleségét.
Róbert nem emlékszik rá, hogy hogy hívják Sándor feleségét.
Nem emlékszem rá, hogy István ott volt-e a szilveszteri bulin.
Róbert nem emlékszik rá, hogy István ott volt-e a szilveszteri bulin.
82. oldal / 6.
Kérdezte, szeretnénk, akarunk-e, felhívom
Mikor, kapunk-e, tetszik-e
85. oldal / 8.
c) d) f) b) a) g) e)
d) a) d) c)
c) b) d) a)
86. oldal /9.
akárki, bárhonnan, bármilyen, akármikor, akárkit, bármivel, akárkinek
86. oldal /10.
mindenki, mindenkinek, mindenkinek, mindenkiért, mindenkivel
86. oldal /11.
senkitől, senkivel, senkinek, senkiről, semmin, semmit, semmitől
87. oldal /12.
valakivel, valamelyikben, valamilyen, valamit, valamikor, valamennyi
87. oldal /13.
senki, valamelyik, valamelyikhez, mindenhová, mindenhonnan, bármelyikre
87. oldal /14.
vidd el, hozza el, hívjunk, hallgatott, vegyem meg, vigyünk, akartuk, kapcsold ki, mossák meg,
válasszuk ki, együk meg
88. oldal / 15.
mindent, minden, bárkivel, közeli, persze, mielőtt
89. oldal / 1.
a) b) c)
89. oldal / 2.
b) c) b)
89. oldal / 3.
tetszenek, érdekel, érdeklik, hozzászoktak

91. oldal / 4.3.
Jánosnak nagyon tetszett Párizs. Nekem jobban tetszettek a piros autók, mint a fehérek. Évának nem
tetszett a film. Nekünk tetszett a film.
92. oldal / 5.
Robit érdekli az utazás. Robit nem érdekli a történelem.
Józsit érdeklik az akciófilmek. Józsit nem érdekli a sakk. Józsit érdekli a politika.
Ferit és barátait nem érdekli a sport. Ferit és barátait nem érdekli a klasszikus zene. Ferit és barátait
érdekli a művészet. Ferit és barátait érdeklik a romantikus filmek.
93. oldal / 1.
igék: nyomtat, másol, megnyit, letölt
főnevek: egér, internet, honlap, kukac, nyomtató, lemez, képernyő, billentyűzet
93. oldal / 2.1.
a) e-mail címemet

b) honlapunkon

c) megnyitni d) nyomtatva e) belépni

94. oldal / 3.2.
Ezek az állítások nem igazak:
A számítógépek mindenki életét befolyásolták, mert ma már mindenki az interneten vásárol, és
mindenki mindennap órákat tölt el a közösségi oldalakon.
Természetesen főleg a 15 év alattiak használják aktívan az internetet, de az idősek is egyre több időt
töltenek a világhálón.
A helyes információ:
A számítógépek mindenki életét befolyásolták, de persze ma sem mindenki vásárol az interneten, és
nem mindenki tölt el órákat a közösségi oldalakon.
Természetesen főleg a 25 év alattiak használják aktívan az internetet

5. lecke
102. oldal / 1.1. – 1.2.
nyernék a lottón, a Bahamákon nyaralnék, koktélt innék, vennék egy autót, segítenék a
szegényeknek, étteremben ennék, kaszinóba mennék, busszal utaznék, dolgoznék az irodában,
takarítanék, korán kelnék
103. oldal / 1.3.
Ha Feri nyerne a lottón, a Bahamákon nyaralna és koktélt innék. Ha Feri nyerne a lottón, venne egy
autót. Ha Feri nyerne a lottón, segítene a szegényeknek. Ha Feri nyerne a lottón, mindig étteremben
enne. Ha Feri nyerne a lottón, kaszinóba menne. Ha Feri nyerne a lottón, nem busszal utazna. Ha Feri
nyerne a lottón, nem dolgozna az irodában, nem takarítana és nem kelne korán.
105. oldal / 4.1.
lenne / volna, élni, lenne / volna, kinyitnám, innám, Lenne / Volna, lehetne játszani,
105. oldal / 5.
Ha rossz lenne / volna az idő, nem mennék a strandra.
Ha hétfőn dolgozatot írnánk, hétvégén sokat tanulnánk.
Ha nem dolgoznátok, nem lenne / volna pénzetek.
Ha sok idejük lenne / volna, moziba mennének.
Ha a tanár sokat késne, a diákok hazamennének.
Ha fújna a szél, nem lehetne tollaslabdázni.
Ha fáradtak lennének / volnának, korán lefeküdnének aludni.
Ha nyár lenne / volna, mindig fagylaltot ennének.
Ha tudnánk a telefonszámát, felhívnánk.
Ha nem sikerülne a vizsgájuk, nagyon mérgesek lennének / volnának.
Ha meghívnánk Gézát az esküvőre, szívesen eljönne.
Ha jövőre Franciaországba mennénk, most franciául tanulnánk.
106. oldal / 6.2.
a) szeretnék, Tudna, Megmelegítené, Betenné, innék, fájna
b) lehetne, lenne / volna, lenne / volna, Hozna, lenne / volna
c) Hozna
d) Megmutatná
e) Megmutatná
f) Hozna
g) volna / lenne, fizetném
108. oldal / 7.
felhívna, tudná, vennéd, rendeznél, hívnál, vennél, szeretnéd, szeretnél, megnézném, sütne,
megenném, néznék, tölthetnél, megnéznél, néznék, felhívnám, tudnám, hívnál, kinyitná, tudná,
ideadnád, Segítenél
109. oldal / 9.
Az is van. Az is van. Az is van. Azok is vannak. Az sincs. Az sincs. Azok sincsenek. Az sincs.
109. oldal / 10.
Az a kutya sem szép. Az a ház sem nagy. A te testvéred sem rendőr. Te sem vagy fáradt. Ők sem
mentek délután boltba. Ők sem kapcsolták be a tévét. Nekem sincs kedvem dolgozni.

110. oldal / 1.1.
ugyanabba, ugyanabba, ugyanazokkal, ugyanabban
111. oldal / 1.2.
a) ugyanakkor b) ugyanolyan c) ugyanannyi d) ugyanannyian e) ugyanolyanok f) ugyanonnan
g) ugyanazt h) ugyanazzal i) ugyanolyan j) ugyanazt k) ugyanúgy
112. oldal / 2.1.
egymást, egymással, egymásnak, egymástól, egymáshoz
112. oldal / 2.2.
egymás mellett, egymás után, egymás fölött, egymás mellé, egymás alá, egymás mellé
113. oldal / 4.
Helyiségek a lakásban 1) 6) 7) 13) 14) 20) 25) 26) 28)
Ami a földön van 3) 5) 21) 22)
Amibe pakolunk 2) 11) 19)
Amivel világítunk 15) 17) 18)
Amin ülünk 9) 10) 12) 23)
Ami a falon van 4) 8)
Amire könyveket teszünk 2) 27)
Amire poharat, hamutálat teszünk 2) 24)
Amit az ablak elé teszünk 16)
114. oldal / 1.
félpanzió a), pótágy e), teljes ellátás c), apartman f), szállást foglal b), recepció g), recepciós h),
svédasztal d)
116. oldal / 1.
g) d) e) c) f) a) b)
118. oldal
igaz, nem igaz, igaz, igaz, nem igaz

6. lecke
119. oldal
c) b)
e) d)
a) f)
121. oldal / 1.
a) d) c) g) f) e)
121. oldal / 2.
Ha az ajtó nem lett volna zárva, be tudtunk volna menni a tanterembe.
Ha nem történt volna az úton baleset, gyorsabban lehetett volna menni.
Ha nem parkoltam volna rossz helyen, nem kellett volna büntetést fizetnem.
Ha szabad lett volna dohányozni, rágyújtottunk volna.
Ha nem lett volna tilos bemenni abba a szobába, én bementem volna.
Ha nem mentem volna el a boltba kabát nélkül -20 fokban, nem lettem volna beteg egész héten.
Ha János nem futott volna tegnap 15 km-t, ma reggel nem fájt volna a lába.
121. oldal / 4.
dolgoztak, tudná, tetszett, megvettétek, érdekel, érdekli, érdekelnek, megcsinálták, tudnának,
meglátott, elszaladt, vetted, vettél
123. oldal / 5.
lenne, figyelnék, használnék, vinnék, járnék, utaznék, ennék, volnék / lennék, ennék, innék,
dohányoznék, vásárolnék, sportolnék, futnék, úsznék, teniszeznék, használnék, vennék
123. oldal / 6.1.
b) c) a)
124. oldal / 7.
Bemutathatott volna minket egymásnak. Igazán elvihettek volna minket is. Igazán kikapcsolhattad
volna. Igazán elmehettél volna a folyosóra dohányozni.
125. oldal 8.1.
Nem kellett volna a Bahamákon nyaralni. Egész nyáron dolgozni kellett volna.
Nem kellett volna a főnökkel kiabálni. Csendben kellett volna maradni.
Nem kellett volna szaladgálni. Otthon kellett volna olvasni.
Nem kellett volna az asztalon hagyni. Be kellett volna tenni a hűtőbe.
126. oldal / 8.2.
Nem kellett volna sokat telefonálni. Röviden kellett volna beszélni.
Nem kellett volna nyitva hagyni az ajtót. Be kellett volna zárni.
Nem kellett volna egész nap pihenni. Figyelni kellett volna a határidőt.
Nem kellett volna lopni a boltban. Fizetni kellett volna.
Nem kellett volna sokat enni. Egy szendvics elég lett volna.
127. oldal / 9.1.
tanul, pihenés, internetezik, szórakozás, biciklizés, dohányzás, eszik, iszik, futás, lopás, írás, olvasás,
alszik, dolgozik, sétál
128. oldal / 9.2.

tanulás, úszás, lopás, írás, olvasás, utazás, pihenés, alvás, dohányzás
129. oldal / 11.1.
felmos, bevásárol, tereget, vasalás, mosogatás, port töröl, rendrakás, ablakmosás
129. oldal / 11.2.
ablakmosást, vasalás, rendrakás, bevásárlással
129. oldal / 12.1.
tanulnivaló, tennivaló, olvasnivaló, innivaló, látnivaló, ennivaló
129. oldal / 12.2.
látnivaló, tennivaló, innivaló, ennivaló, olvasnivaló, tanulnivaló
130. oldal / 2.1.
a) c) d) e)
a) c) d)
b) e)
b) c) d) e)

b) f)
b) d)
a) c) d) f)
a) c) f)

131. oldal / 2.2.
káros, abbahagyta, szoktam rá, leszokni
132. oldal / 3.1.
b) a) b) a) a)
132. oldal / 3.2.
a) igaz b) igaz c) igaz d) igaz e) igaz f) nem igaz g) igaz
134. oldal / 4.
a) leszokott b) rá c) rá d) arra e) beszélt f) arra g) róla h) arról
134. oldal / 5.
a) átlagosan b) mindennap c) kevesebben d) képest e) többen f) ugyanannyian g) képest
135. oldal / 6.
A cukrászdának a hét végén több vásárlója van, mint a hét elején.
Kedden, szerdán és csütörtökön kb. ugyanannyi vásárlója van a cukrászdának.
Hét végén van a legtöbb vásárló.
Októberben körülbelül ugyanannyian nézték NI és KL műsorát.
Szeptemberben többen nézték KL műsorát.
Egyre többen nézték NI műsorát.
Egyre kevesebben kommunikálnak levélben.
Egyre többen kommunikálnak az interneten keresztül.
2015-ben többen kommunikáltak telefonon, mint levélben.
136. oldal / 2.2.
csinálhatok, tedd, csinálok, kitehetem, rosszkor, jókor, feltettél, leveszed, vezetékes, fogadott, nem
veszi fel, visszahív, telefontöltőd, le van merülve, adni, keresett, kikapcsolom, lenémítom, megvan,
nincs meg, zavarlak, visszahívlak

139. oldal / 4.
Neked megvan Kati telefonszáma? Nem szeretem ezt a telefont, mert nagyon gyorsan lemerül. Most
már le kell tennem a telefont, mert kezdődik az előadás. Most jókor hívlak, vagy esetleg visszahívjalak
később? Most nem tudok beszélni, de tíz perc múlva visszahívlak.

7. lecke
146. oldal / 1.
tanulnia, innia, megvárnod, mennem, mennünk, kelnetek, dolgoznom
146. oldal / 2.
Katinak mosnia / mosogatnia / főznie kell. Katinak rendet kell raknia a kis szobában. Lacinak rendet
kell raknia a teraszon. Lacinak port kell törölnie. Lacinak porszívóznia / teregetnie kell. Eszternek
rendet kell raknia a garázsban. Eszternek be kell vásárolnia. Eszternek ablakot kell mosnia. Eszternek
be kell fizetnie a számlákat.
146. oldal / 3.
mennem
Elmegyünk sörözni? Sajnos most nem lehet. Moziba kell mennem a gyerekekkel.
Elmegyünk horgászni? Sajnos most nem lehet. Fogorvoshoz kell mennem.
Elmegyünk teniszezni? Sajnos most nem tudok menni. Tanulnom kell.
148. oldal / 4.
hétfő: fodrászt felhívni, posta (csomag, csekk), tenisz Istvánnal
kedd: okmányiroda (útlevél), telefon nagykövetségre
szerda: 10 fodrász (?)
csütörtök: gázszerelő, úszás, bank
péntek: 9 megbeszélés, 4 fogorvos, 6 Éváért állomásra

149. oldal / 5.1.
Olvastad anya levelét? Este jönnek Zsuzsa néniék. Sok mindent kell csinálnunk, mert anyának nincs
ideje. El kell mennünk a boltba, vennünk kell üdítőt és rágcsálnivalókat. Ki kell takarítanunk és ki kell
vinnünk a szemetet. Nem szabad este sehova mennünk, itthon kell maradnunk, mert jönnek Zsuzsa
néni gyerekei is. Este majd beszélgetnünk és játszanunk kell velük.
149. oldal / 5.2.
Képzeld el, voltam az irodában, és az ügyintéző elmondta, hogy mit kell csinálnom. Borzalmas!
Először ezt a nyomtatványt ki kell töltenem és el kell vinnem a Pénzügyi Osztályra. Kérnem kell egy
igazolást arról, hogy mióta dolgozom ott, és mennyit keresek. Azt az igazolást el kell vinnem az
irodába. De előtte be kell fizetnem ezt a csekket a postán. Amikor odamegyek, vinnem kell
magammal ezt is.
149. oldal / 5.3.
Képzeld el, voltam az orvosnál. Mondta, hogy sokkal hamarabb kellett volna mennem. Felírt egy
gyógyszert. El kell mennem a patikába, ki kell váltanom a gyógyszert. Aztán haza kell mennem, és le
kell feküdnöm. Nem szabad dolgoznom, sportolnom, nem szabad alkoholt innom és dohányoznom.
Sok teát kell inom, feküdnöm és pihennem kell. Három-négy napig sehova nem szabad mennem.
Mindennap meg kell mérnem a lázam. Ha lázam van, ebből a gyógyszerből be kell vennem egyet. Öt
nap múlva vissza kell mennem.
150. oldal / 6.
de / viszont / azonban, is / szintén, meg / és, ezért / így / és
150. oldal / 7.1.
a) azonban b) csak c) Bár d) ezért e) tehát

150. oldal / 7.2.
a) így b) mert c) sőt d) szintén e) ugyanis
150. oldal / 7.3.
a) mégis b) mégsem c) pedig d) mivel
151. oldal / 7.4.
a) úgyis b) úgysem c) utána d) vagy e) csakhogy
151. oldal / 9.
lassúság, felelőtlenség, jóság, szép, büszke, lusta, felelősség, figyelmetlenség, figyelmes, udvarias,
beteg, egészséges, buta
151. oldal / 10.
lustaság, betegség, figyelmesség, butaság, felelősség
152. oldal / 11.
Figyelmetlenség, Figyelmetlen, buta, butaság, lusta, szépség, egészséges
153. oldal / 12.
mellettünk, rosszul, gyerekével, mondta, család, szomszédok, macskája
153. oldal / 13.
mellettem, mögöttem, alattunk, előttem, mögöttünk, mögötted, mellette
153. oldal / 14.
ugyanis, amelyben, hús(oka)t, pedig, de, nagyon, kérdezni
154. oldal / 2.1.
ab
bc
c
155. oldal / 3.1.
a) függ b) vízzé c) láttalak d) miatt e) kívül f) balesetért g) vették h) attól
156. oldal / 4.
a) tőled b) függenek c) függ d) attól e) attól f) függ
156. oldal / 5.
a) Miattatok b) miattam c) miatt d) Miatta e) betegség f) a pénz
156. oldal / 6.
a) süteményeken b) rajtam c) Rajta d) Istvánon e) ezen
156. oldal / 7.
a) közöm b) köze c) hozzá d) ahhoz
157. oldal / 8.
és, azonban, viszont, mégis, hiszen, ugyanis, Annak ellenére

157. oldal / 9.
Biztonság: óvatos, lassan vezet, betartja a szabályokat, biztonsági öv, biztosítást köt
Baleset: összetöri az autót, nekimegy vminek, figyelmetlen, gyorsan vezet, elüt vkit

157. oldal / 10.
Főnév: b, e, g, l, m, n, p
Ige: a, c, d, f, i, r
Melléknév: h, j, k, o, q
158. oldal / 12.
sérült, segítségre, összetörjük, kötni, lakására, sebesség, dugó, megbüntet
159. oldal / 14.1.
A férfi egy erdő mellett ment az autójával. Az út mellett volt egy tábla, amelyik azt mutatta, hogy
vigyázni kell, mert állatok mennek át az úton. Nemsokára egy szarvas ugrott ki hirtelen az útra. A férfi
megijedt és félre rántotta a kormányt. Nem ütötte el a szarvast, de nekiment egy fának. Szerencsére
senki nem sérült meg, de sajnos az autó összetört.
159. oldal / 14.2.
A fiatal férfi szabálytalanul vezetett. Gyorsan ment és vezetés közben telefonált is. A legnagyobb baj
az volt, hogy átment a piroson. Sok autót megelőzött és nagyon gyorsan ment. Azért vezetett
gyorsan, mert találkozója volt egy lánnyal és késésben volt. Amikor megérkezett, kiszállt az autóból,
és át akart menni az úton – persze szabálytalanul. Ekkor elütötte egy autó. Súlyosan megsérült és
mentővel vitték kórházba.
160. oldal
1) c, 2) b, 3) c, 4) c, 5) a, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) b, 11) c, 12) c, 13) c, 14) c, 15) c
162. oldal / 1.
d, c, b
162. oldal / 2.
a) Legyen szíves, adjon nekem egy tollat!
b) Tud nekem adni egy tollat?
c) Tudna nekem adni egy tollat?
d) Adna nekem egy tollat?
a) Legyen szíves ezt felváltani!
b) Fel tudja ezt váltani?
c) Fel tudná ezt váltani?
d) Felváltaná ezt?
a) Légy szíves, fogd meg egy pillanatra a táskámat!
b) Meg tudod fogni egy pillanatra a táskámat?
c) Meg tudnád fogni egy pillanatra a táskámat?
d) Megfognád egy pillanatra a táskámat?
163. oldal / 3.
Becsukná az ajtót?
Be tudná csukni az ajtót?
Becsuknád az ajtót?

Be tudnád csukni az ajtót?
Segítene nekem egy kicsit?
Tudna nekem segíteni egy kicsit?
Segítenél nekem egy kicsit?
Tudnál nekem segíteni egy kicsit?
Felváltaná ezt a tízezrest?
Fel tudná váltani ezt a tízezrest?
Felváltanád ezt a tízezrest?
Fel tudnád váltani ezt a tízezrest?
Megadná a telefonszámát?
Meg tudná adni a telefonszámát?
Megadnád a telefonszámodat?
Meg tudnád adni a telefonszámodat?
164. oldal / 3.
a) Neked megvan ez a könyv? Kölcsön tudnád adni egy kis időre? Nagyon nagy szükségem van rá, és
sehol nem lehet megtalálni. Nagyon fogok rá vigyázni.
b) Lenne egy nagy kérésem. Megígértem Katinak, hogy ma elmegyünk színházba. Anna megígérte,
hogy vigyáz Ferikére, de sajnos beteg lett. Tudnál segíteni? Nagyon megköszönném.
c) Azt hallottam, hogy jól tudsz németül. Lefordítanád nekem ezt a szöveget? Nagyon sokat segítenél
ezzel.
d) El tudnád vontatni a kocsimat az autószerelőhöz? Elromlott és egy métert sem tud menni.
164. oldal / 4.1 és 4.2.
d)
a)
b) Nagyon szívesen vigyáznék rá, de most sajnos nem tudok. Nagyon sok munkám van még, egész
este dolgoznom kell. Holnap reggelre kell megcsinálnom, nem tudom halasztani.
c) Sajnálom, de ez most nem fog menni. Nagyon sok más dolgom van, és mind sürgős. Ha esetleg ráér
a jövő héten, akkor lehet.
165. oldal
b), a), d), d), b)

8. lecke
166. oldal
1) b); 2) c); 3) d); 4) a)
167. oldal
1) h); 2) c), e); 3) d); 4) f), g); 5) b); 6) i); 7) j); 8) a)
169. oldal / 1.
annál, akihez, mint, mint, ahol, mert, annyi, hogy, annyi
169. oldal / 2.
úgy, azzal, oda, abból, akkora, akkora, úgy, annyi, annyi, minél
170. oldal / 3.
olyan, amelyikben, amelyiktől, onnan, mint, amelyeket, azokat, attól, amikor, amelyikkel
170. oldal / 5.
Szeretnék úgy kinézni, mint a szomszéd. / Szeretnék úgy kinézni, ahogy a szomszéd.
Szeretnék annyi pénzt, amennyi a szomszédnak van. Szeretnék olyan ruhát, amilyen a szomszédnak
van. Szeretnék olyan vidám lenni, mint a szomszéd. Szeretnék olyan sikeres lenni, mint a szomszéd.
171. oldal / 6.
A férfi tévét nézve vacsorázik. A férfi telefonálva vezet. A férfi zenét hallgatva utazik. A férfi újságot
olvasva iszik sört.
172. oldal / 7.
nézve, Attól, amíg, feltéve
Akkor, amelyiken, mosolyogva, mint, felpróbálva
172. oldal / 8.
Az ajtó be van zárva. Az ajtó ki van nyitva. Az üdítő fel van bontva. Amikor megérkeztem, az ablak
már be volt törve. A ház még nincs kitakarítva. A levél még nincs aláírva. A szöveg még nincs
lefordítva. Mindannyian meg vagyunk fázva. Pista nagyon be volt rúgva.
173. oldal / 9.
tanár, addig, jártak, tanulnak, kezdődnek, hogy, amikor, tanulni, tanuljanak, amit
173. oldal / 10.
ismerik, adnak, megnézem, ismered, kérsz, néztünk, kéred, kérsz, ismertünk, vegyem
174. oldal / 11.1.
c), d), e), a), b)
175. oldal / 3.1. és 3.2.
bölcsőde – a), h);, óvoda – b), h), i); általános iskola – f), i); középiskola – c),e), i); egyetem – c), d), g),
j), k)
175. oldal / 4.
osztályban, tantárgyam, tovább tanulni, pályát, pályaválasztásban, általános iskolában,
középiskolájába

176. oldal / 5.1.
NE, I, I, NI, NI, NI, NE, I, NI
176. oldal / 6. (+ könyv 171. oldal/8)
a) formában b) lehet c) középiskola d) lehet e) gyakran, szüneteknek f) pályaválasztásban
177. oldal / 7.1.
a) ötször b) örülök c) segíteni d) számára
177. oldal / 7.2.
a) annyit b) annyiba c) annyit d) olyan e) annyian f) akkora g) nagyobb
177. oldal / 7.3.
a) neki b) nekünk c) neki d) nektek e) ajándéknak f) annak g) neki
177. oldal / 7.4.
a) anyukájának b) nekem c) abban d) nekem e) Miben
178. oldal / 7.5.
a) számomra b) számára c) számukra d) számunkra e) számodra
178. oldal / 8.
megtanulnak, még, éves, tanulnak, legrövidebb, gyakran, pihenni
179. oldal / 9.1.
leteszi a vizsgát, megbukik a vizsgán, sikerül vkinek a vizsga, befejezi az iskolát, megpályázik egy
ösztöndíjat, jelentkezik egy iskolába, kap egy ösztöndíjat, kap egy egyest
179. oldal / 9.2.
megbukott, megpályáztam, jelentkezett, ösztöndíjat, jegyet
179. oldal / 10.
Hétfő

1

Természetismeret

2
3
4
5
6

Matematika
Fizika Matematika
Német
Testnevelés
Ének

Kedd
Testnevelés
Matematika
Irodalom
Nyelvtan
Német
Matematika
Fizika

Szerda
Testnevelés
Irodalom
Történelem
Nyelvtan
Testnevelés

Csütörtök
Matematika
Osztályfőnöki
Tánc és dráma Rajz
Rajz Tánc és dráma
Matematika
Német

Péntek
Történelem
Matematika
Technika
Technika
Nyelvtan
Német

179. oldal / 11.
Történelem – A diákok arról tanulnak, hogy mi történt régen. Arról is tanulnak, hogy mi történt több
ezer évvel ezelőtt, de arról is, hogy mi történt a közelmúltban. Más országokról és a sajáét
országunkról, híres és fontos királyokról, poltikusokról van szó az órákon.
Biológia – A biológiaórán arról beszélünk, hogy hogyan működnek a növények és az állatok.
Földrajz – A földrajz órán a világ országairól beszélünk, óceánokról, tengerekről, hegyekről tanulunk.
Testnevelés – A testnevelés órán sportolunk és játszunk.
Rajz – A rajzórán művészetekről tanulunk és mi is rajzolunk, festünk.

181. oldal / 1.
a) – 2), b) – 3), c) – 4), d) – 5), e) – 1)
181. oldal / 2.
Aki influenzás, annak fáj a feje, rossz a gyomra, és lehet, hogy láza van. Néhány nap alatt valószínűleg
meggyógyul.
Akinek gyomorrontása van, annak fáj a hasa. Hányingere van, hány és elég gyenge.
Akinek agyrázkódása van, annak fáj a feje. Ha súlyos az agyrázkódás, akkor lehet hányingere vagy
hányhat is. Feküdni és pihenni kell sokat.
Aki lázas, az nem érzi jól magát, általában fázik és gyenge. Sokat kell inni, pihenni, és gyógyszert is kell
bevenni.
182. oldal / 3.
Igék: elájul, begipszel, megbetegszik, szédül, meggyógyul, fáj
Melléknevek: egészséges, beteg, lázas
Főnevek: gyógyszer, lázmérő, rendelő, fájdalom, fájdalomcsillapító, betegség, recept
182. oldal / 5.
a) felírt b) lázcsillapítót c) érzéstelenítőt d) szednek e) bevenni f) fájdalomcsillapítót
182. oldal / 6.
a) megbetegedett b) meggyógyulok c) lett d) magam e) megütötte
183-184. oldal / 1.
Mit kérsz? ➔ Mit tetszik kérni? / Mit kér? / Mit kér Teri néni?
Persze, értelek. ➔ Persze, értem.
Szia, Teri néni! ➔ Csókolom, Teri néni! / Viszontlátásra, Teri néni!
(Az „István szeretnék magával beszélni.” mondat nem rossz, de jobb: „István szeretnék Önnel
beszélni.”)
Én rád gondoltam... ➔ Én Önre gondoltam...
Hétfőn délelőtt keresni foglak. ➔ Hétfőn délelőtt keresni fogom.
Csá! ➔ Viszontlátásra!
Legyen olyan kedves, és mondja el, miről van szó. ➔ Mondjad, miről van szó.
Gitározni szeretne? ➔ Gitározni szeretnél?
Add meg te a számodat, és majd felhívja. ➔ Add meg te a számodat, és majd felhív.
184. oldal / 2.
Doktornő, legyen szíves, írja fel ezt a gyógyszert!

Tanár úr mikor jön be holnap az egyetemre?
Mikor tudok Igarzgatónővel beszélni a jövő heti programról?
Ön is külföldi?
Maga is ezzel a vonattal utazik?
184. oldal / 3.1.
Mit tetszik csinálni? Mit tetszik olvasni? Mit tetszik gondolni erről a könyvről? Mióta tetszik itt lenni?
Nem tetszik tudni, mennyi az idő? Tetszik kérni teát? Mikor tetszik hazajönni? Hogy tetszik lenni? Hol
tetszett lenni tegnap? Mit tetszett ebédelni? Mit tetszik csinálni délután? Kit tetszik keresni?

185. oldal / 3.2.
Le tetszik szállni? El tetszik menni a boltba. El tetszik menni a sarokig, ott balra tetszik fordulni, és ott
meg tetszik látni a házat. Pista bácsi nagyon fog örülni, ha be tetszik menni hozzá a kórházba. Le
tetszik ülni? Meg tetszik várni? El tetszik kísérni a boltba? El tetszik jönni a színházba? Fel tetszik
szállni a buszra?
185. oldal / 3.3.
Tessék megnézni a híradót! Tessék mindennap sétálni a parkban! Tessék megenni azt a sütit! Ne
tessék aggódni! Ne tessék idegeskedni! Tessék bejönni! Ne tessék olyan sok sört inni!
186. oldal
1. e, 2. f, 3. c, 4. g, 5. a, 6. b

9. lecke
187. oldal
A riporter háta mögött álló autóra. A házban alvó emberek. Az úton fekvő fák miatt.
188. oldal
labdázó, álló, bicikliző, ülő
189. oldal
felvágott, megmosott, megpucolt, vágott, megfőtt, elkészített
190. oldal
aláírandó, kidobandó, feladandó, elintézendő
191. oldal
a) Mednyánszky László: Virágzó fák; b) Benczúr Gyula: Olvasó nő erdőben; c) Mednyánszky László:
Kályha mellett ülő férfi; d) Csontváry Kosztka Tivadar: Ablaknál ülő nő; e) Munkácsi Mihály: Ásító
inas; f) Mednyánszky László: Ülő csavargó; g) Rippl Rónai József: Rózsát tartó nő
192. oldal / 2.
a) álló autóra b) akik c) alvó d) álló e) fekvő f) lakó
192-193-194. oldal / 3.
Az egyik biciklizik. A másik az óvodába megy.
Szerintem az óvodába menő nőnek van két gyereke.
Van egy maci a táskájában és az óvodába megy. Általában aki az óvodába megy, annak van gyereke.
Az egyik a fák között parkol. A másik az úton parkol.
Szerintem a fák között álló autó az igazgatóé, és az úton parkoló autó a portásé.
Általában az igazgatóknak drágább autójuk van, mint a portásoknak. A fák között álló autó drágább és
jobb, mint a másik.
Az egyik zenét hallgat. A másik olvas.
Szerintem a zenét hallgató férfi utazik Egyiptomba, és az olvasó férfi utazik Finnországba.
Szerintem Egyiptomban nem lehet síelni, és az olvasó férfinél van két síléc.
Az egyik nő telefonál. A másik nő csak áll és unatkozik.
Szerintem az unatkozó nő a felesége.
A férfi nem túl elegáns. A telefonáló nő elegáns ruhában van. Szerintem általában az elegáns nőknek
elegánsan öltözik a férjük is.
Az egyik lány kutyát sétáltat, a másik vár a buszmegállóban.
Szerintem a buszmegállóban váró lány kosárlabdázik.
Az a lány magas, és kosárlabdázni általában magas emberek szoktak.
Az egyik ember dohányzik, a másik ember almát eszik.
Szerintem az almát evő férfi a professzor.
A másik embernek nagyon rossz és piszkos a ruhája. Szeintem a professzorok nem szoktak ilyen rossz
ruhában járni.

194. oldal / 4.
vivő, lakó, ivó, alvó, túlélő
195. oldal / 5.
tett, vett, tanult, kikapcsolt, aláírt, nyitott
195. oldal /6.
a) ijedt b) vált c) összedőlt d) törött / összetört e) kapott
195. oldal / 7.
b) A szegények a gazdagok által kidobott ruhákat hordják. c) A kis kutya megette a nagy kutya által
meghagyott ételt. d) Mindenki az általad készített jegyzeteket használja. e) Pistáék kidobták a
szemétbe az általatok vásárolt ajándékot. f) Sanyi a Rozika által kiválasztott könyvet kapta meg a
születésnapjára.
196. oldal / 8.
Ezek a kidobandó papírok. Ezek az elvégzendő feladatok. Semmi kedvem sincs a megírandó
dolgozatokról beszélni. Pista mindig megijed az elvégzendő munkától. A becsomagolandó ajándék az
asztalon van.
196. oldal / 9.
érthető, kapható, tartható, látható, olvasható, elérhető, vitatható
197. oldal / 10.
Ez a hamburger ehetetlen. Kati kézírása olvashatatlan. A tanár megtanított nekünk egy
lefordíthatatlan szójátékot. Tegnap történt valami megmagyarázhatatlan. Annak a külföldi fiúnak
kimondhatatlan a neve.
197. oldal / 11.1.
iható – ihatatlan, ehető – ehetetlen, érthető – érthetetlen, felejthető – felejthetetlen, látható –
láthatatlan, kimondható – kimondhatatlan, olvasható – olvashatatlan, elérhető – elérhetetlen,
vitatható – vitathatatlan
197. oldal / 11.2.
a) olvasható b) elérhetetlen c) elérhető d) érthető e) felejthetetlen f) ihatatlan g) ehető
198. oldal / 12.
tűzoltónak, sportolónak, eladónak, vásárlónak, szerelő
198. oldal / 13.
Abban a családban, amelyik alattunk lakik, három gyerek van. Azoknak a vendégeknek, akik későn
érkeznek, már nem jut szendvics. Ismerem azt a nőt, aki a piros autót vezeti. Tíz évvel ezelőtt együtt
jártam iskolába azzal a fiúval, aki a buszmegállóban vár. Az az autó az enyém, amelyik összetört. A
kutya kiment azon az ajtón, amelyik nyitva volt. Azokat a fákat el kell vinni, amelyek kidőltek. A
rendőrség megtalálta azokat a festményeket, amelyeket elloptak. Azok a levelek vannak az asztalon,
amelyeket alá kell írni. Elküdtük a fordítónak azokat a szövegeket, amelyek le kell fordítani. Az ajtó
mellé tettük azokat a dobozokat, amelyeket ki kell dobni.
199. oldal / 14.
álló, dolgozó, alvó, fekvő, lakó, ijedt, összedőlt, összetört, betört, megjavítandó

200. oldal / 15.2.
megállította, elkészülni, elromlott, elkezdődött – befejeződött, kinyílik, elszakította, megszáradnak,
megszárítom, megemelkedett, megemelte
201. oldal / 1.
e, f, a, g, d, b, h, c
201. oldal / 2.
N
F
F
N
N
N
F
N
F
F
F

N
N
N

201. oldal / 3.
a) öltözik b) passzol c) felveszek d) hordanak e) divatos f) divatba
203. oldal / 6.2.
a) elvárja b) megéri c) költenek d) rá e) tele f) ért g) tartom
203. oldal / 6.3.
a) barátjától b) vegyenek c) működjön d) legyen e) tőlünk f) elvárják
203. oldal / 6.4.
a) odamenni b) venni c) utazni d) nekem
204. oldal / 6.5.
a) pénzzel b) csomagokkal c) szeméttel d) vitaminnal
204. oldal / 6.6.
a) mihez b) értek c) hozzá d) pénzügyekhez e) semmihez
204. oldal / 6.7.
a) dolognak b) ötletnek c) okosnak d) helyesnek
204. oldal / 6.8.
a) rá b) rá c) nyaralásra d) ruhára e) rád
205. oldal / 1.
a, e, f, h, i

b, c, d, g, j

208. oldal / 4.
testmozgás, idő, hozzászoktunk, alig, de, hogy, mozogjunk,
209. oldal / 6.
kosárlabda – labda
tenisz – ütő, labda, háló
futball – kapu, labda, háló
kézilabda – kapu, labda, háló
asztalitenisz – ütő, labda, háló
röplabda – labda, háló

209. oldal / 7.
a) kapujába, csapatban, kézzel b) hálóval, labdát, térfélre c) ütőt, térfélre,visszaütni
212. oldal
+
+
+

+
-

10. lecke
215. oldal / 1.
a, c, d
b, e, f
215. oldal / 2.
A király levágatta a sárkány fejét a katonával.
A szomszédom kifestette a lakást Kovács Tibivel.
István mindig a gyerekekkel hozat magának csokit a boltból.
A benzinkutassal lemosattam az autó ablakát.
A szerelő kifizettette velem az új alkatrészt.
Juli megvetette Pistával a mozijegyet.
216. oldal / 3.1.
nagy a fű – Le kell vágni a füvet.
rossz az ajtó – Meg kell csinálni az ajtót.
lóg a tapéta – Ki kell tapétázni a szobát.
rossza a villanykapcsoló – Ki kell cserélni a villanykapcsolót.
csöpög a csap – Meg kell szerelni a csapot.
216-217. oldal / 3.2.
Zoliék kitapétáztatják a nagy szobát Péterrel.
Zoliék megcsináltatják az ajtót az asztalossal.
Zoliék levágatják a füvet Jolánnal.
Zoliék megszereltetik a csapot a vízvezeték-szerelővel.
Zoliék kicseréltetik a villanykapcsolókat a villanyszerelővel.
Zoliék kitakaríttatják a házat a takarítónővel.
Zoliék felszereltetik az új lámpákat a villanyszerelővel.
Zoliék bevitetik a bútorokat Gézával és Lajossal.
217. oldal / 3.3.
Zoliék kitapétáztatták a nagy szobát Péterrel.
Zoliék megcsináltatták az ajtót az asztalossal.
Zoliék levágatták a füvet Jolánnal.
Zoliék megszereltették a csapot a vízvezeték-szerelővel.
Zoliék kicseréltették a villanykapcsolókat a villanyszerelővel.
Zoliék kitakaríttatták a házat a takarítónővel.
Zoliék felszereltették az új lámpákat a villanyszerelővel.
Zoliék bevitették a bútorokat Gézával és Lajossal.
217. oldal / 4.
levágattam, megcsináltattam, másoltattam, elvitettem, lemosattam
218. oldal / 2.
otthagyom, keresek, cégnél, beadtam, kapni
218. oldal / 3.
Nem szokás az önéletrajzba írni: szülők foglalkozása, milyen általános iskolába járt, testmagasság,
családi állapot, mi a kevenc étele, szeme színe, testsúly

218. oldal / 4.1.
Nem igaz, Igaz, Igaz, Nem igaz, Igaz, Igaz, Nem igaz
218. oldal / 4.2.
Az első önéletrajz illik az egyik szereplőhöz.
223. oldal / 4.3.
esküvőjén, történt, munkahelyemet, beadtam, keresel, bármikor, ügyvédi
223. oldal / 5.
bepereltem, jogszabályok, bebizonyítani, ügyvédnek
225. oldal / 1.
b, e, a, f, a, d, f
226. oldal / 3.2.
d) kalapács: asztalos, autószerelő
b) csavarhúzó: asztalos, autószerelő
c) ásó: kertész
e) lapát: kertész
emelő: autószerelő
a) fűrész: asztalos, kertész
fúrógép: asztalos, autószerelő
226. oldal / 4.
minden, láttam, perc, aki, benne, Felhívtam, rá, hogy, délelőtt
227. oldal / 1.
Unalom: m, r
Érdeklődés: c, j
Meglepődés: i, s
Csalódás: g, k
Félelem: f, p

Hála: l, q
Ellenzés: d, e,
Helyeslés: b, h,
Figyelmeztetés: n, t
Öröm: a, o

227. oldal / 2.
Nagyon sajnálom, hogy Pista nem tudott velünk jönni. Nagyon kedvelem őt.
Nagyon meglepődtem azon, hogy Pista válik a feleségétől. Olyan jól megvoltak együtt.
Nagyon örülök, hogy sikerült a vizsgád.
Én nagyon ellenzem, hogy Pista legyen az igazgató, mert lusta.
Mondtam neki, hogy vigyázzon, mert csúszik az út.
Nekem nagyon rosszul esett, hogy Pista nem jött el az esküvőre.
Egy kicsit féltem attól, hogy jönnek az ellenőrök, mert nem volt jegyem.
231. oldal / 3.
Mert háromszor is vissza akarta fizetni Döbröginek a verést.
Mert Matyi elküldte az embereket, hogy fát vágjanak.
Mert Matyi elküldött mindenkit, hogy gyógyfüveket szedjenek az erdőben.
Mert mindenki a lovas után futott.
Már nem fog többet visszamenni.

