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Hány óra van? Mennyi az id!? Milyen nap van ma? 5fejezet5.

A VÁROSBAN
HÁNY ÓRA VAN? MENNYI AZ IDŐ? MILYEN NAP VAN MA?

1. Hány óra van? Keressen szinonimákat!

Tizenhárom óra van. – Hat óra negyvenöt perc van. – Öt óra tizenöt perc van. – Tizenhét óra tizenöt perc van. 
– Egy óra harminc perc van. – Tizennyolc óra negyvenöt perc van. – Tizenhárom óra harminc perc van.
Tizenhárom óra van. 

1.00: Egy óra van. 
= ....................................... (délután)Tizenhárom óra van.

5.15: Negyed hat van. 

= ............................................................................................... (reggel / délután)

= ............................................................................................... (délután)

1.30: Fél kett! van. 

= ............................................................................................. (délután / éjszaka) 

= ............................................................................................. (délután)

6.45: Háromnegyed hét van. 

= ............................................................................................... (reggel / este)

= ............................................................................................... (este)

2. Hány óra van? Hány órakor kezd!dik a munkaid!d?

a) Figyelje meg!

Hány óra van?
Hány órakor 

Hánykor
Mikor

kezd!dik a munkaid!d?

Nyolc. Nyolckor

kezd!dik a munkaid!m.
Nyolc óra van. Nyolc órakor
Háromnegyed nyolc van. Háromnegyed nyolckor
Hét óra negyvenöt (perc) van. Hét óra negyvenöt perckor

Hét óra negyvenötkor

NyolckorNyolc N
N
H
H
H

N

1. Mikor kezd!dik az el!adás? (8.45) ..........................................................  
  ............................................................................................................

2. Mikor mész ebédelni? (12.15) ..........................................................................................................................
 

Háromnegyed kilenckor. / 

Nyolc óra negyvenöt perckor. / Nyolc óra negyvenötkor.

b) Válaszoljon a kérdésekre, ahol lehet, többféleképpen!

12.00: Dél van. 
24.00: Éjfél van. 
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Hány óra van? Mennyi az id!? Milyen nap van ma?Hány óra5

 

Hány órakor?  30. oldal

Mett!l meddig?  31. oldal

3. Napszakok. Egészítse ki!
délel!tt – este – reggel – délután – éjszakadélel!tt

1. Kb. (körülbelül) 6 órától 9 óráig ......................... van.
2. Kb. 9 órától 12 óráig ........................... van.
3. Kb. 12 órától 18 óráig ......................... van.
4. Kb. 18 órától 22 óráig ......................... van.
5. Kb. 22 órától 6 óráig ........................... van.

Mett!l meddig?
16 óráig
péntekig
estig (!)
este nyolcig

8 órától
hétf!t!l
reggelt!l
délután négyt!l 

 

Még csak hétf! van.  Már hétf! van.

délel!" 

csütörtök

4. Milyen nap van ma?

a) Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! tt! 

hétf! – kedd – szerda – csütörtök – péntek – szombat – vasárnap

b) Hallgassa meg a hét párbeszédet, és egészítse ki! kii! 

1. Ma ............................... van.
2. Ma ............................... van.
3. Ma ............................... van.
4. Ma ............................... van.

5. Ma ............................... van.
6. Ma ............................... van.
7. Ma ...............................van.

3. Hány órakor kezd!dik a szeminárium? (15.15)  ........................................
  ............................................................................................................

4. Mikor kezd!dik a munkaid!d? (8.00)  .....................................................
  ............................................................................................................

5. Mikor kezd!dik a magyaróra? (18.30)  ....................................................
  ............................................................................................................

6. Hány órakor kezd!dik az el!adás? (14.45)  ..............................................
  ............................................................................................................

7. Hánykor kezd!dik a tréning? (8.45)  ........................................................
  ............................................................................................................

8. Mikor van kávészünet? (10.00)  ..............................................................
  ............................................................................................................

5. Mett!l meddig? Egészítse ki!

1. Hétf!.......... péntek.......... az egyetemen vagyok.
2. A múzeum kedd.......... vasárnap.......... nyitva van.
3. Nyolc.......... fél tíz.......... focimeccs van.
4. Kedd délután.......... szerda reggel.......... Pécsen 

vagyok.
5. Reggel.......... este.......... (!) csak telefonálsz.

6. A hétvége péntek este.......... vasárnap.......... tart.
7. A munkaid!m nyolc óra.......... öt óra.......... tart.
8. Fél egy.......... egy óra.......... ebédszünet van.

Nyolc óra van.
Reggel van.

Hétf! van.
A múzeum nyitva van.

t!l ig
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Hány óra van? Mennyi az id!? Milyen nap van ma? 5

6. Mikor? Melyik napon? Hallgassa meg, és ismételje el!  l!!  

hétf!n – kedden – szerdán – csütörtökön 
– pénteken –   szombaton – vasárnap— 

hétköznap— (= hétf!t!l péntekig)
hétvégén, egész hétvégén (= szombaton és vasárnap)
a héten, egész héten (= hétf!t!l vasárnapig)

tegnapel!tt—, tegnap—, ma—,  holnap—,  holnapután— Melyik napon?  30. oldal

7. Ki mikor mit csinál? Alkosson mondatokat! A szavak helyes sorrendben vannak.

1. (én) – hétf! – magyarul tanul:  ..............................................................................................................................
2. (te) – ma – délután – a könyvtárban – van:  .........................................................................................................
3. Ön – szerda – 19.00–20.30 – a nyelviskolában tanul:  ...........................................................................................
4. Bori – hétköznap – 8–10 – az irodában nyomtat:  .................................................................................................
5. (mi) – péntek – reggel – sportol:  ..........................................................................................................................
6. (ti) – kedd – este – telefonál:  ................................................................................................................................
7. Önök – hétvége – pihen:  .......................................................................................................................................
8. vasárnap – én is – pihen:  ......................................................................................................................................

Hétf!n magyarul tanulok.

8. Mikor? Mett!l meddig? Beszélgessenek, és egészítsék ki a táblázatot!

én a beszélget! partnerem

1. Mett!l meddig vagy a munka helyeden / az egyetemen?
 Mett!l meddig van a munkahelyén / az egyetemen?

2.  Mikor van ebédszüneted?
Mikor van ebédszünete?

3. Mikor tudsz jól tanulni?
 Mikor tud jól tanulni?

4. Mikor tanulsz magyarul?
 Mikor tanul magyarul?

5. Mikor pihensz?
 Mikor pihen?

6. Sportolsz valamikor?
 Sportol valamikor?
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Helyek a városbanHelyek a 5

HELYEK A VÁROSBAN

9. Helyek a városban

a) Írja a számokat a megfelel! helyre!

1

1. színház
2. áruház
3. bank
4. posta

5. gyógyszertár
6. kávézó
7. kocsma
8. könyvtár

 9. mozi
 10. múzeum
 11. piac
 12. utca

 13. templom
 14. pályaudvar / vasútállomás
 15. szálloda / hotel
 16. kórház
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Helyek a városban 5

 b) További fontos helyek. Tisztázza a szavak jelentését!

Mi?  iskola  egyetem  kollégium  nyelviskola  étterem 
   rend!rség  bevásárlóközpont  diszkó  rendel! 
  könyvesbolt  élelmiszerbolt  cukrászda  konditerem
  uszoda  játszótér  park  parkoló  buszmegálló
  benzinkút  repül!tér  pályaudvar / vasútállomás
Ki?  fodrász  massz!r  kozmetikus  orvos

 c) Hallgassa meg, és ismételje el a szavakat! tt! 

 10. Hol mit lehet csinálni? Egészítse ki! 

 1. Itt tanulni lehet:  .............................................................................
 2. Itt enni és inni lehet:  .......................................................................
 3. Itt úszni lehet:  ................................................................................
 4. Itt tankolni lehet:  ............................................................................
 5. Itt sportolni lehet:  ..........................................................................
 6. Itt táncolni lehet:  ............................................................................
 7. Itt vásárolni lehet:  ..........................................................................
 8. Itt aludni lehet:  ..............................................................................
 9. Itt olvasni lehet:  .............................................................................
 10. Itt játszani lehet:  ............................................................................
 11. Itt sétálni lehet:  ..............................................................................

iskola, egyetem, nyelviskola

lehet  31. oldal

 11. Hol vagyunk? Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki! ki!

1. ................................................................ vagyunk.
2. ................................................................ vagyunk.
3. ................................................................ vagyunk.

4. ................................................................ vagyunk.
5. ................................................................ vagyunk.
6. ................................................................ vagyunk.

A / Egy gyógyszertárban
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Helyek a városbanHelyek a 5

 13. Mikor hol van Péter?

 a) Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki! ki! 

Péter nagyon elfoglalt a héten.

1. Hétf!n ....................................... van.
2. Kedden ....................................... van.
3. Szerdán ....................................... van.
4. Csütörtökön ....................................... van.
5. Pénteken ....................................... van.
6. Szombaton ......................................., 
 ....................................... és ....................................... van.
7. Vasárnap otthon marad.

az uszodában

 12. Hol vagy? Hol van? Egészítse ki!

ben

on

* kint: Péter az utcán vár.    bent: Nóra a Kossuth utcában lakik.

nál

Személy: 
-nál/-nél

kozmetikus........

fodrász........

a barátn!m........

a barátom........

orvos........

massz!r........
Anna........

Erzsi........

én + -nál  nálam
te + -nál  nálad
Ön + -nél  Önnél
! + -nál  nála

mi + -nál  nálunk
ti + -nál  nálatok
Önök + -nél  Önöknél
!k + -nál  náluk

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület:
-n/-on/-en/-ön

a piac........

a benzinkút........
a tér........
az út........
a repül!tér........

az utca........*

a vasútállomás........ / 
a pályaudvar........
a posta........

a rend!rség........

az egyetem........

a játszótér........
szeminárium........

el!adás........

kiállítás........

tréning........

konferencia........

nyelvóra........

koncert........
megbeszélés........

Épület, háromdimenziós tárgy: 
-ban/-ben

az épület........
a bolt........ / 
az üzlet........
a buszmegálló........

az iskola........

a könyvtár........
a templom........

a múzeum........

a színház........

a mozi........
az áruház........

a szálloda........ / 
a hotel........
a park........

az étterem........

a kocsma........

a cukrászda........

a gyógyszertár........
a rendel!........

a bevásárlóközpont........
az iroda........

a kórház........

a kollégium........ 
a konditerem........

az uszoda........

a Gárdonyi utca........*

a parkoló........
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Helyek a városban 5

 b) Hallgassa meg újra a hangfelvételt, és válaszoljon a kérdésekre!

1. Milyen nyelven tanul Péter?  .........................................................................................................................

2. Mett!l meddig tart a nyelvóra?  ....................................................................................................................

3. Milyen a spanyoltanár?  .............................................................................................................................. ..

4. Mit csinál Péter a könyvtárban?  ....................................................................................................................

5. Mett!l meddig van Péter a konditeremben?  ..................................................................................................

6. Mit csinál Péter vasárnap?  ............................................................................................................................

Spanyolul.

 c) Milyen információt hallott még? Írja le!
Nyolctól kilencig uszodában vagyok. …

 14. Hova mész? Hol vagy? 

 a) Egészítse ki!

Épület, háromdimenziós tárgy

Az uszodába megyek. 
A konditerembe megyek.

Az uszodában vagyok. 
A konditeremben vagyok.

Hova?  -..................... /-..................... Hol?  -ban /-ben 

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület

Egy konferenciára megyek.
A piacra megyek. 
Az egyetemre megyek.

Egy konferencián vagyok.
A piacon vagyok. 
Az egyetemen vagyok.

Hova?  -..................... /-..................... Hol?  -n/-on/-en/-ön 

i

Személy

Annához megyek. 
Péterhez megyek.
A barátn!mhöz megyek.

Annánál vagyok.
Péternél vagyok. 
A barátn!mnél vagyok.

Hova?   -..................... /-..................... /-..................... Hol?  -nál /-nél 

HOVA MÉSZ?
HOVA MEGY?

HOL VAGY? 
HOL VAN?

ió

mok1_tk_2022atd-16.indd   63mok1_tk_2022atd-16.indd   63 2022. 10. 17.   21:26:222022. 10. 17.   21:26:22



64

Helyek a városbanHelyek a 5

 b) Mikor hova megy Péter? Egészítse ki a 13. feladat alapján! 

1. Hétf!n .....................................................
2. Kedden .....................................................
3. Szerdán .....................................................
4. Csütörtökön .....................................................
5. Pénteken .....................................................
6. Szombat délel!tt ..................................................... 
 Este el!ször ...................................................., utána .....................................................
7. Vasárnap otthon marad. Nem megy sehova.

uszodába megy.

 15. Hova mész? Hova megy? -ba/-be, -ra/-re vagy -hoz/-hez/-höz? Csoportosítsa a szavakat! 

fodrász – bevásárlóközpont – piac – uszoda – színház – könyvtár – kávézó – étterem – templom – mozi – múzeum 
– bolt / üzlet – áruház – kocsma – szálloda / hotel – bank – Dóra – gyógyszertár – Ildi – konditerem – iskola – utca 
– egyetem – kollégium – anyukám – kórház – posta – út – repül!tér – benzinkút – épület – Elek – buszmegálló 
– kozmetikus – orvos – cukrászda – rendel! – tér – vasútállomás / pályaudvar – rend!rség – massz!r

fodrász – – piac –– bevásárlóközpont 

Személy: 
-hoz/-hez/-höz

én + -hoz  hozzám

te + -hoz  hozzád

Ön + -höz  Önhöz

! + -hoz  hozzá

mi + -hoz  hozzánk

ti + -hoz  hozzátok

Önök + -höz  Önökhöz

!k + -hoz  hozzájuk

a bevásárlóközpontba,

a piacra,

fodrászhoz, m

t

Ö

!

Épület, háromdimenziós tárgy: 
-ba/-be

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület:
-ra/-re
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Helyek a városban 5

17. Orsi is nagyon elfoglalt a héten. 

 a) Hova megy Orsi? Nézze meg a videót, és gy"jtse ki a helyneveket!
a fi tneszterembe, …

16. Mit mond Péter? 

 a) Egészítse ki! Megoldásait a 13. a) hangfelvétellel is ellen!rizheti.

 b) Mi igaz Önre és mi nem igaz? Alkosson mondatokat!

 Én is megyek a héten …      Én (sajnos/szerencsére) nem megyek a héten …

 c) Kiejtés és intonáció: a – á. Húzza alá az a és az á bet"ket Péter szövegében! Hallgassa meg 
a hangfelvételt újra, és ismételje a mondatokat! Ügyeljen az a és az á különbségére! 

 d) Nézze meg a videót! Figyelje a színész száját, hallgassa, amit mond, és ismételje el a mondatait! 
Ha a felvétel túl gyors, lassíthat rajta. Az id!határozó után tarthat egy rövid szünetet.

Nagyon elfoglalt vagyok a hét........ . 
Hétf!n este nyolc........ kilenc........ az uszodában vagyok.
Kedden délután a múzeum........ vagyok. Egy érdekes 
kiállítás........ megyek. 
Szerda........ a konditeremben sportolok. Vagyis nem, 
a konditerem........ csütörtökön megyek. Szerdán a nyelv-
iskolában vagyok. Spanyol........ tanulok, a nyelvóra szerda este 
hétt!l kilencig tart. Nagyon tetszik a spanyol nyelv, de sajnos 
még nem beszélek olyan jól. A tanárom is nagyon jó. Kedves 
és türelmes.
Csütörtök........ tehát a konditeremben vagyok. Öt........ hétig 
sportolok.
Pénteken este a könyvtár........ megyek. Ott tanulok spanyolul, 
mert a könyvtárban csend van.
Szombaton délel!tt a piac........ megyek, este pedig a 
barátn!m........, Anna......... Egy kicsit beszélgetünk, aztán 
színház........ megyünk. Az el!adás fél kilenc........ kezd!dik.
Vasárnap otthon maradok. Nem csinálok semmit, egész nap 

csak pihenek.

en
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Helyek a városbanHelyek a 5

1. Orsi ............................ megy # tneszterembe, Péter pedig ............................ 
2. Orsi a nyelviskolában ............................ tanul, Péter pedig ............................
3. Orsi csütörtökön este ............................ megy, Péter pedig ............................
4. Orsi szombaton este ............................ megy, Péter pedig ............................

18. Fókuszban a szórend 

 a) Mi hol van a mondatban? Figyelje meg!

 b) Alkosson hasonló mondatokat!

 c) Nézze meg újra a videót felirattal, és ismételje a mondatokat! A mondatokban az id!kifejezés után kis szünetet 
tartunk. Ügyeljen erre! Ha a felvétel túl gyors, lassíthat rajta.

 Hétf!n este nyolctól kilencig | a fi tneszteremben vagyok.

 b) Miben különbözik Orsi és Péter programja? Egészítse ki a mondatokat!

 19. Ön következik. Hol van, és hova megy általában egy héten? Írjon legalább öt mondatot a füzetébe!

 20. Hova mész a héten? Hova megy a héten? 

 a) Figyelje meg a megy ige ragozását!

én megyek mi megyünk

te mész ti mentek

Ön
!

megy–
Önök
!k

mennek

hétf!n csütörtökön pedig = két-két elemet 
hasonlítunk össze:
Orsi/hétf!n – 
 Péter/csütörtökön
Orsi/a nyelviskolában – 
 Péter/a könyvtárban

       Mikor?                       Hol?            Mit csinál?

 Hétf!n este a fi tneszteremben sportolok.

 Pénteken a könyvtárban tanulok.

 Szombaton a piacra megyek.

 Vasárnap otthon maradok.

1. szerdán reggel – megyek – iskolába:  ............................................................................................................
2. kedden este – vagyok – moziban:  ................................................................................................................
3. megyek – vasárnap – a szüleimhez:  .............................................................................................................
4. otthon – szombaton – maradok:  ..................................................................................................................
5. vagyok – ma délután – konditeremben:  .......................................................................................................

Szerdán reggel iskolába megyek.
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Helyek a városban 5

 b) Hallgassák meg a párbeszédeket! Majd beszélgessenek a heti programjukról a minta alapján! nn! 

– Mész a héten uszodába? 
– Megy a héten uszodába?

• Igen, megyek.
• Igen, kedd(en) este. És te? | És Ön?

• Nem, nem megyek. És te? | És Ön?
• Nem. Te mész? | Ön megy?

– Én is.  Én nem. – Én igen.  Én sem.

– Hova mész hétf!n? 
 – Hova megy hétf!n?

• Színházba. És te? | És Ön? • Nem megyek sehova. És te? | És Ön?

– Én moziba megyek. 
      Én nem megyek sehova.

– Én színházba megyek. 
      Én sem megyek sehova.

a héten – hétvégén – ma – holnap – holnapután 
hétf!n – kedden – szerdán – csütörtökön – pénteken – szombaton – vasárnap
hétf!(n) reggel – kedd(en) délel!tt – csütörtök(ön) délben – péntek(en) délután – szombat(on) este – 
vasárnap éjszaka

 c) Írjon le három hasonlóságot és három különbséget a programjuk között!

Anna szombat(on) este színházba megy. Én péntek(en) este moziba megyek.
Anna szombat(on) este nem megy színházba, de én igen.
A héten mind a ke" en megyünk uszodába. 
A héten senki sem megy piacra.

ek.

mind a ketten megyünk  senki sem megy—

 21. Megyünk együtt moziba?

 a) Hallgassák meg a két párbeszédet! Majd beszélgessenek a minta alapján! n! 

– Megyünk együtt moziba?
• Jó. Mikor?

– Péntek(en) este?

•  Rendben.
–  A # lm fél kilenckor kezd!dik. Jó, ha 

fél nyolckor ott vagyok nálad?
• Persze.

• A péntek este sajnos nem jó.
– És a szombat?
• Sajnos az sem jó.
– Kár. Talán majd legközelebb.
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 b) Kérdezzenek meg egy másik csoportot, és írjanak néhány mondatot!

Eva és Cora színházba megy / mennek. Luc és Paul kedden moziba megy / mennek. …

 22. Kivel mész moziba? Kivel megy moziba?
 a) Figyelje meg a -val/-vel használatát!

Magánhangzó után Mássalhangzó után Személyes névmások

Magas hangrend" 
szavak: -vel

Mély és vegyes hang-
rend" szavak: -val

-r + -vel: -rrel
-s + -val: -ssal 
-t + -val: -ttal

én + -vel  velem
te + -vel  veled
Ön + -vel  Önnel
! + -vel  vele
mi + -vel  velünk
ti + -vel  veletek
Önök + -vel  Önökkel
!k + -vel  velük

Gy!z!vel
Gerg!vel
Szilvivel 
Emesével
Edével

Lászlóval
Katival
Lillával
Évával
Annával

Péterrel
Lajossal
Margittal
a barátn!mmel
egy színésszel(!)

-val/-vel  32. oldal

Eva és Cora együtt megy színházba. = Eva Corával megy színházba.
Luc és Paul együtt megy moziba. = Luc Paullal megy moziba.

 b) Kivel mész színházba? Kivel megy színházba? Válaszoljon minden szóval!

 23. Ön következik. Válaszoljon a kérdésekre!

Kivel megy általában
1. moziba vagy színházba?  .........................................................
2. étterembe?  ............................................................................
3. nyelvórára?  ............................................................................
4. sportolni?  ..............................................................................
5. táncolni?  ................................................................................
6. vásárolni?  ..............................................................................
7. sétálni?  ..................................................................................

Ti hova mentek 
együtt?

Önök hova  mennek 
együtt?

Mikor mentek 
moziba?

Mikor mennek 
moziba?

Tamás......, Barbara......, Levente......, Peti......, Gerg!......, Erik......, Tibor......, a férjem......, a # am......, 
a lányom......, a feleségem......, a barátom......, a barátn!m......, a kollégám......, a kollégan!m......, a húgom......, 
a n!vérem......, a családom......, ................................ (te), ............................... (Ön), .............................. (!). 
Senki....... Egyedül megyek.

sal
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 25. Hova? Hol? Honnan? Egészítse ki!

Épület, háromdimenziós tárgy

Az uszodába megyek. 
A konditerembe megyek.

Az uszodában vagyok. 
A konditeremben vagyok.

Az uszodából jövök. 
A konditeremb!l jövök.

Hova?: -...... /-...... Hol?: -...... /-...... Honnan?: -...... /-...... 

A
A

A
A

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület

Egy konferenciára megyek.
A piacra megyek. 
Az egyetemre megyek.

Egy konferencián vagyok.
A piacon vagyok. 
Az egyetemen vagyok.

Konferenciáról jövök. 
A piacról jövök. 
Az egyetemr!l jövök.

Hova?: -...... /-...... Hol?: -...... /-...... /-...... /-...... Honnan?: -...... /-...... 

A
A

Személy

Annához megyek. 
Péterhez megyek.
A barátn!mhöz megyek.

Annánál vagyok. 
Péternél vagyok.
A barátn!mnél vagyok.

Annától jövök. 
Pétert!l jövök.
A barátn!mt!l jövök.

Hova?: -...... /-...... /-...... Hol?: -...... /-...... Honnan?: -...... /-...... 

A

A

A

A

HOVA MÉSZ? HOL VAGY? HONNAN JÖSSZ? 

 24. Honnan jössz? Honnan jön?

 a) Figyelje meg a jön ige ragozását!

megy, jön  36. oldal

én jövök mi jövünk

te jössz ti jöttök

Ön
!

jön–
Önök
!k

jönnek

 b) Beszélgessenek a minta alapján! Használjanak melléknevet, ahol lehet!

jó – rossz – érdekes – unalmas – olcsó – drága – szép – csúnya

– Szia! Honnan jössz? / Sziasztok! Honnan jöttök?
• Egy érdekes el!adásról. És te? | És ti?
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 26. Honnan jössz? Honnan jön? Csoportosítsa a szavakat! 
uszoda – massz!r – piac – színház – könyvtár – kávézó – templom – mozi – étterem – múzeum – bolt / üzlet – 
áruház – kocsma – szálloda / hotel – bank – gyógyszertár – konditerem – iskola – bevásárlóközpont – utca – 
egyetem – kozmetikus – kollégium – kórház – posta – repül!tér – benzinkút – fodrász – orvos – buszmegálló – 
cukrászda – rendel! – tér – vasútállomás / pályaudvar – rend!rség – játszótér

Személy: 
-tól/-t!l

én + -t!l  t!lem

te + -t!l  t!led

Ön + -t!l  Önt!l

! + -t!l  t!le

mi + -t!l  t!lünk

ti + -t!l  t!letek

Önök + -t!l  Önökt!l

!k + -t!l  t!lük

a massz!rt!l, m

t

Ö

!

az uszodából,

Épület, háromdimenziós tárgy: 
-ból/-b!l

a piacról,

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület:
-ról/-r!l

Hova? Hol? Honnan?  33. oldal

uszoda – massz!r  piac –

 27. Mi a hétvégi programja? Hallgassa meg a hangfelvételt, és egészítse ki a táblázatot! tt! 

Anita Tibor

Mikor?
Kivel?
Hova megy?
Mit csinál?
Egyéb információ

    ma esteMikor? ma este  

 28. Pénteken jön a barátja Kanadából. Hova mennek az Ön városában? Mikor mit csinálnak? Állítson össze egy 
hétvégi programot!

Péntek(en) este egy jó é" erembe megyünk, utána …
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