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1. fejezet 

12/1. A szavakat ld. 2. feladatban 

15/4. b) Mély hangrendű szavak: autó, ágy, busz, gyufa, ház, joghurt, lámpa, lyuk, 
nyolc, olaj, óra, saláta, tyúk, uborka, újság, váza 

Vegyes hangrendű szavak: citrom, csokoládé, dokumentum, elefánt, éjszaka, fotel, 
gitár, íróasztal, kávé, mobiltelefon, paprika, rádió, szalámi, telefon, űrhajós, xilofon, 
zebra, zsiráf 

Magas hangrendű szavak: dzsip, internet, név, őt, ő, üveg, whisky 

15/5. b) a kávé, a csokoládé, az óra, a szalámi, a telefon, a citrom, a lámpa, a 
dokumentum, a joghurt, a zsiráf, a paprika, a dzsip, az újság, az éjszaka, az elefánt, a 
fotel, a mobiltelefon, az internet, a ház, az olaj, a váza, a whisky, a zebra, az íróasztal 

2. fejezet 

20/5. Portugál / magyar / német vagyok. Mérnök / diák / tanár vagyok. 54 / 23 / 40 
éves vagyok. Portói / szegedi vagyok. 

Lisszabonban / Franciaországban / Budapesten élek. 

Magyarul / angolul / németül / franciául / japánul beszélek/tanulok. 

21/7. a) 2. Ukrajna 3. Portugália 4. Finnország 5. Dánia 6. Ciprus 7. Magyarország 

b) 2. Franciaország 3. Olaszország 4. Spanyolország 5. Csehország 6. Lengyelország 
7. Törökország 8. Anglia / Nagy-Britannia 9. Írország 10. Belgium 11. Svájc 12. 
Ausztria 13. Románia 14. Oroszország 15. Bulgária 

22/8. horvát, lengyel, lett, magyar, német, olasz – olasz, orosz – orosz, spanyol – 
spanyol, svéd – svéd, török – török 

indonéz, litván, mongol, norvég, portugál – portugál, román – román, szlovák – 
szlovák, szlovén – szlovén 

izraeli, kanadai, kínai, svájci 

23/9. Mély és vegyes hangrendű szavak: Egyiptomban, Németországban, Kanadában, 
Brazíliában, Kínában, Norvégiában, Albániában, Peruban, Japánban, 
Lengyelországban, Olaszországban, Párizsban, Varsóban, Londonban, Rómában, 
Washintongban, Stockhomban, Zágrábban, Belgrádban, Tallinnban, Szöulban, 
Tokióban 

Magas hangrendű szavak: Pekingben, Bécsben, Bernben, Debrecenben, Lipcsében, 
Velencében 

24/13. Mély és vegyes hangrendű szavak: franciául, spanyolul, szlovákul, magyarul, 
oroszul, japánul, kínaiul, portugálul, hollandul, románul, olaszul 

Magas hangrendű szavak: törökül, finnül, észtül, lengyelül, héberül, görögül, csehül 

26/15. b) ld. a hangfelvétel leirítát a 199. oldalon 
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26/16. c) 2. hamis 3. igaz 4. igaz 5. igaz 6. igaz 

d) él, tanul, beszélnek, tud, beszélgetünk 

27/17. tanul olaszul / olaszul beszélnek /  tud németül / olaszul beszélünk 

27/19. 2. beszélnek 3. beszélünk 4. tanulsz 5. tud 6. tudtok 7. tanulnak 8. éltek 

28/20. 16: tizenhat, 17: tizenhét, 18: tizennyolc, 19: tizenkilenc, 24: huszonnégy, 25: 
huszonöt, 26: huszonhat, 27: huszonhét, 28: huszonnyolc, 29: huszonkilenc, 32: 
harminckettő 

28/21. 2. Négy óra öt perc. 3. Öt óra három perc. 4. Tíz óra harminchét perc. 6. 
Három óra két perc. 6. Nyolc óra öt perc. 7. Három óra tizenhat perc. 8.  Egy óra 
negyvennégy perc. 

29/22. a) dr. Martin György: 377, Kovács Luca: 975 4528, Rába Hotel: 415, Szuper 
Nyelviskola: 251 3030 

29/23. 2. 59 (ötvenkilenc) 3. 64 (hatvannégy) 4. 64 (hatvannégy) 5. 45 (negyvenöt) 6. 
45 (negyvenöt) 7. 28 (huszonnyolc) 8. 12–13 (tizenkét-tizenhárom) 

30/24. b) Portugália: tízmillió-ötszázezer ember, főváros: Lisszabon, 
négyszázkilencvenezer ember 

Dél-Korea: százezer négyzetkilométer, negyvenkilencmillió ember, főváros: Szöul, 
húszmillió ember 

31/26. a) 2. egyetemista / diák 3. informatikus 4. író(nő) 5. asszisztens 6. tanár(nő) 7. 
teniszező 8. taxisofőr 9. szakács 

d) 2. Ő Kis Kornél. Kornél egyetemista / diák. Huszonegy éves. 3. Ő Nagy Péter. 
Péter informatikus. Huszonkilenc éves. 4. Ő Tóth Magda. Magda író/írónő. 
Ötvennégy éves. 5. Ő Ritter Vera. Vera asszisztens. Negyvenhét éves. 6. Ő Boros 
Brigitta. Brigitta tanár. Harminckilenc éves. 7. Ő Somlói Lilla. Lilla teniszező. 
Tizenkilenc éves. 8. Ő Pesti Tibor. Tibor taxisofőr. Ötvennyolc éves. 9. Ő Mester 
Norbert. Norbert szakács. Harminckét éves.  

32/27. a) 2. W. A. Mozart osztrák zeneszerző. 3. Nelson Mandela dél-afrikai 
politikus. 4. Muhammad Ali amerikai sportoló. 5. Agatha Christie angol író. 6. Pablo 
Neruda chilei költő. 7. Salvador Dalí spanyol festő. 8. Lugosi Béla magyar-amerikai 
színész. 9. Konfucius kínai filozófus.  

b) zeneszerző, politikus és miniszterelnök, festő, költő és műfordító 

33/28. 2. 123 3. 6723 4. ... 901 5. ... 6448 6. ... horvath.norbert12   

 

 

33/29. Cím: Kossuth Lajos utca 12. Tel.: 0036 20 435 1655 
Cím: Péterfi utca 87. Tel.: 0036 70 788 5943 
 
34/31. b) 2. nagypapa 3. feleség 4. nővér, báty(a), öcs 5. lány 
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35/32. a) 2. az édesanyám 3. az édesanyám, az édesapám, én 4. az édesapám 5. a 
húgom 

c) húgom, édesanyám, édesapád, városban, édesanyám, foglalkozásod, édesanyám, 
édesapám, anyanyelved, édesanyám, édesapám, húgod, húgod 

36/34. 2. Hol, Melyik / Hol él? Melyik városban él? 3. Milyen nyelven beszélsz 
otthon? / Milyen 4. Milyen nemzetiségű vagy? / Milyen 5. Hány / Hány éves? 6. Mit / 
Mit csinál? 7. Miért tanulsz magyarul? / Miért 

37. OLDAL, FONETIKA 

3. 2. hatvanhat 3. jó napot 4. pontos 5. sportoló 6. nagyon 7. otthon 8. nyolcvannyolc 

4. 2. Anna olasz. 3. Darja orosz. 4. Angol vagyok. 5. Antal ... 6. Jan holland. 

 

3. fejezet 

40/2. 1 – 3 – 4 – 2, 1 – 3 – 2 

41/4. a) 2. toll 3. bögre 4. nyomtató és papír 5. telefon 6. laptop/számítógép 7. 
kávéfőző 8. asztal 9. szék 10. lámpa 

b) 2. igazolvány 3. szemüveg 4. könyv 5. papír zsbekendő 6. kulcs 7. naptár 8. 
mobiltelefon 9. buszjegy 10. gyógyszer 

41/5. b) 2. Ez egy mobiltelefon. A mobiltelefon kicsi. 3. Ez egy asztal/íróasztal. Az 
asztal/íróasztal nagy. 4. Ez egy szék. A szék kényelmes. 5. Ez egy könyv. A könyv 
érdekes. 6. Ez egy lámpa. A lámpa szép. 7. Ez egy kávéfőző. A kávéfőző új. 8. Ez egy 
szemüveg. A szemüveg drága. 

42/6. 2. Régi. új ↔ régi 3. csúnya, szép ↔ csúnya 4. unalmas, érdekes ↔ unalmas 5. 
nehéz, könnyű ↔ nehéz 6. Drága. olcsó ↔ drága 7. sötét, világos ↔ sötét 8. rossz, jó 
↔ rossz 9. kényelmetlen, kényelmes ↔ kényelmetlen 

43/8. a) 2. – Milyen a széked? – A székem? Elég kényelmetlen. 3. Milyen a 
számítógéped? – A számítógépem? Nem olyan régi. 4. – Milyen az irodád? – Az 
irodám? Elég sötét. 5. – Milyen a mobiltelefonod? – A mobiltelefonom? Elég jó. 6. – 
Milyen a nyomtatód? – A nyomtatóm? Elég régi. 7. – Milyen a könyved? – A 
könyvem? Nagyon unalmas. 8. – Milyen az új laptopod? – Az új laptopom? Nagyon 
könnyű. 

43/9. a) 2. asztalod 3. széked 4. laptopod 5. telefonod 6. szemüveged 7. nyomtatód 8. 
igazolványod 9. kávéd 10. lámpád 11. kávéfőződ 12. tollad 13. naptárad 14. irodád 
15. papírod 16. bögréd 

b) Magánhangzó után -ja/-je: nyomtatója, kávéja, lámpája, kávéfőzője, irodája, 
bögréje 

Mássalhangzó után -a/-e: számítógépe, széke, asztala, szemüvege, igazolványa, tolla, 
naptára 
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Mássalhangzó után -ja/-je: laptopja, telefonja, papírja 

44/11. a) telefon, lámpa, asztal, kamera, nyomtató, szék 
 
b) 2. Nóra irodájában nincs szkenner. 3. Nóra irodájában van lámpa. 4. Nóra 
irodájában nincs kávéfőző. 5. Nóra irodájában van nyomtató. 6. Nóra irodájában van 
telefon. 7. Nóra irodájában van szék. 
 
c) van, nincs, van, nincs, nincs, van 
 
46/13. a) 2. telefon 3. internet 4. lámpa 5. szkenner 
 
46/14. a) 2 – 3 – 1 
 

b) 1. internet. 2. nem működik a számítógép(em). 3. nem működik a nyomtató(m). 

c) nyomtatni, internetezni, internet, számítógépem, dolgozni 

47/16. laptop: 112 540 Ft, lámpa: 5800 Ft, asztal: 32 500 Ft, szkenner: 23 750 Ft, 
nyomtató: 19 999 Ft 

49/19. 1. fiatal 2. csúnya 3. alacsony 4. sovány 

49/20. 2. barátságtalan 3. rosszkedvű 4. szomorú 5. antipatikus/ellenszenves 6. 
türelmetlen 7. pesszimista 8. lusta 9. fáradt 

51/23. a) 2. Lajos 3. Judit 4. Marco 5. Lajos 6. Marco 7. Judit 8. Marco 

b) főnök, férfi, nő, projektkoordinátor, barátom, úr 

52/24. b) Nagy és világos. / érdekes / Igen / nyugodt és türelmes / valami probléma 
van / olaszul ... tudok beszélni 

52/25. a) 2. Nóra új munkahelye remek. 3. Nóra projektkoordinátora nyugodt és 
türelmes. 4. Nóra munkája nagyon érdekes. 5. Nóra főnöke rokonszenves. 6. Nóra 
kedvenc kollégája Gábor, az informatikus. 

b) 2. főnöke / Nem, az én főnököm sajnos (elég) ellenszenves. 3. munkahelye / Nem, 
az én munkahelyem sajnos (elég) rossz. 4. munkája / Nem, az én munkám sajnos 
(elég) unalmas. 5. kollégája / Nem, az én kedvenc kollégám a projektkoordinátor. 6. 
számítógépe / Nem, az én számítógépem sajnos (elég) régi. 7. irodájában / Nem, az én 
irodámban sajnos nincs nyomtató. 

FONETIKA 

3. 

4. 

5. 
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4. fejezet 

58/1. 2. Öt óra tizenöt perc van. Tizenhét óra tizenöt perc van. 3. Egy óra harminc 
perc van. Tizenhárom óra harminc perc van. 4. Hat óra negyvenöt perc van. 
Tizennyolc óra negyvenöt perc van. 

58/2. b) 2. Negyed egykor. / Tizenkét óra tizenöt perckor. / Tizenkét óra tizenötkor. 3. 
Negyed négykor. / Három óra tizenöt perckor. / Három óra tizenötkor. 4. Nyolc 
órakor. / (Reggel) nyolckor. 5. Fél hétkor. / Hat óra harminckor. / Tizennyolc óra 
harminc perckor. / Tizennyolc óra harminckor. 6. Háromnegyed háromkor. / 
Tizennégy óra negyvenöt perckor. / Tizennégy óra negyvenötkor. 7. Háromnegyed 
kilenckor. / Nyolc óra negyvenöt perckor. / Nyolc óra negyvenötkor. 8. Tíz órakor. / 
Tízkor. 

59/3. 1. reggel 3. délután 4. este 5. éjszaka 

59/4. b) 2. szerda 3. hétfő 4. kedd 5. péntek 6. vasárnap 7. szombat 

59/5. 1. Hétfőtől péntekig 2. keddtől vasárnapig 3. Nyolctól fél tízig 4. Kedd 
délutántól szerda reggelig 5. Reggeltől estig 6. péntek estétől vasárnapig 7. nyolc 
órától öt óráig 8. Fél egytől egy óráig 

59/7. 2. Ma délután a könyvtárban vagy. 3. Ön szerdán este héttől fél kilencig 
(tizenkilenc órától húsz óra harminc percig) a nyelviskolában tanul. 4. Bori hétköznap 
nyolctól tízig (nyolc órától tíz óráig) az irodában nyomtat. 5. Péntek(en) reggel 
sportolunk. 6. Kedd(en) este telefonáltok. 7. Önök hétvégén pihennek. 8. Vasárnap én 
is pihenek. 

62/10. 2. étterem kávézó, cukrászda, kocsma 3. uszoda 4. benzinkút 5. konditerem, 
park, uszoda, (játszótér) 6. diszkó 7. bevásárlóközpont, bolt/üzlet, piac, áruház 8. 
hotel/szálloda 9. könyvtár 10. játszótér, park 11. park, utca, (piac) 

62/11. 2. A/Egy templomban. 3. A/Egy könyvtárban. 4. A/Egy kávézóban 
(cukrászdában) 5. A/Egy színházban 

63/12. -ban/-ben: a boltban/az üzletben, a buszmegállóban, az iskolában, a 
könyvtárban, a templomban, a múzeumban, a színházban, a moziban, az áruházban, a 
szállodában/a hotelben, a parkban, az étteremben, a kocsmában, a cukrászdában, a 
gyógyszertárban, a rendelőben, a bevásárlóközpontban, az irodában, a kórházban, a 
kollégiumban, a konditeremben, az uszodában, a Gárdonyi utcában, a parkolóban 

-n/-on/-en/-ön: a benzinkúton, a téren, az úton, a repülőtéren, az utcán, a 
vasútállomáson/a pályaudvaron, a postán, a rendőrségen, az egyetemen, a játszótéren, 
szemináriumon, előadáson, kiállításon, tréningen, konferencián, nyelvórán, koncerten, 
megbeszélésen 

-nál/-nél: fodrásznál, a barátnőmnél, a barátomnál, orvosnál, masszőrnél, Annánál, 
Erzsinél 

63/13. a) 2. múzeumban / kiállításon 3. nyelviskolában 4. konditeremben 5. 
könyvtárban 6. piacon, a barátnőjénél/Annánál, színházban  
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64/13. b) 2. (Szerda/Szerdán) este héttől kilencig. 3. Nagyon jó. Kedves és türelmes. 
4. Spanyolul tanul. (Azért tanul a könyvtárban, mert ott csend van.) 5. Öttől hétig. 6. 
Semmit. / Otthon marad. / Egész nap csak pihen. 

64/14. a) Hova: -ba/-be, -ra/-re, -hoz/-hez/-höz 

65/14. b) (a) múzeumba/kiállításra megy. 3. (a) nyelviskolába/nyelvórára megy. 4. (a) 
konditerembe 5. (a) könyvtárba 6. (a) piacra, a barátnőjéhez/Annához, színházba  

65/15. -ba/-be: az uszodába, a színházba, a könyvtárba, a kávézóba, az étterembe, a 
templomba, a moziba, a múzeumba, a boltba/az üzletbe, az áruházba, a kocsmába, a 
száloodába/a hotelbe, a bankba, a gyógyszertárba, a konditerembe, az iskolába, a 
kollégiumba, a kórházba, az épületbe, a buszmegállóba, a rendelőbe 

-ra/-re: az utcára, az egyetemre, a postára, az útra, a repülőtérre, a benzinkútra,  a 
térre, a vasútállomásra/pályaudvarra, a rendőrségre 

-hoz/-hez/-höz: Dórához, Ildihez, Elekhez, az anyukámhoz, (a) kozmetikushoz, (az) 
orvoshoz, (a) masszőrhöz 

66/16. nyolctól kilencig, múzeumban, kiállításra, Szerdán, konditerembe, Spanyolul, 
Csütörtökön, Öttől, könyvtárba, piacra, barátnőmhöz, Annához, színházba, kilenckor 

68/20. b) Barbarával, Leventével, Petivel, Gergővel, Erikkel, Tiborral, a férjemmel, a 
fiammal, a lányommal, a feleségemmel, a barátommal, a barátnőmmel, a 
kollégámmal, a kolléganőmmel, a húgommal, a nővéremmel, a családommal, veled, 
Önnel, vele. Senkivel 

69/22. a) Anita: Kivel? A férjével. Hova? Egy (nagyon jó olasz) étterembe. Mit 
csinál? Vacsorázni megy/vacsorázik. Egyéb: Az étterem egy kicsit drága, de néha jó 
egy romantikus este. 

Tibor: Mikor? Szombaton reggel (héttől kilencig) Kivel? A barátnőjével. Hova? 
Uszodába. Mit csinál? Sportol/Úszik. Egyéb: Az uszoda új. Tibor pénteken nem 
csinál semmit. Pihen, mert fáradt. 

69/24. Hova: -ba/-be, -ra/-re, -hoz/-hez/-höz 

Hol: -ban/-ben, -n/-on/-en/-ön, -nál/-nél 

Honnan: -ból/-ből, -ról/-ről, -tól/-től 

70/25. -ból/-ből: a színházból, a könyvtárból, a moziból, az étteremből, a múzeumból, 
a boltból/az üzletből, az áruházból, a kocsmából, a szállodából/hotelből, a bankból, a 
gyógyszertárból, a konditeremből, az iskolából, a bevásárlóközpontból, a 
kollégiumból, a kórházból, a buszmegállóból, a cukrászdából, a rendelőből  

-ról/-ről: az utcáról, az egyetemről, a postáról, a repülőtérről, a benzinkútról, a térről, 
a vasútállomásról/pályaudvarról, a rendőrségről, a játszótérről 

-tól/-től: (a) kozmetikustól, (a) fodrásztól, (az) orvostól,  

71/27. a) 2. autó/kocsi 3. taxi 4. busz 5. metró 6. villamos 7. motor 8. gyalogos 
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72/28. a) 2. Motorral jársz uszodába, de ma biciklivel mész. 3. Péter metróval jár 
színházba, de ma taxival megy. 4. Villamossal járunk iskolába, de ma gyalog 
megyünk. 

b) 1. igaz 2. igaz 3. hamis 4. igaz 5. igaz 6. igaz 

73/33. a) 1. vár 2. Bazilika 3. gyógyszertár 4. (egy jó) cukrászda 

74/33. b) 2. (1) 3. (4.) 4. (4.) 5. (1.) 6. (2.) 7. (4.) 8. (3.) 9. (3.) 10. (2.) 

75/35. b) kiváló egyetemek, modern lakóházak, nagy városok, szép parkok, magas 
hegyek, mozik és színházak, széles folyók 

c) ember, parkok, lakóházak, kávézók, mozik, múzeumok, templomok, egyetemek 

77/37. -k: erdők, folyók, mozik, cukrászdák, kávézók, kocsmák, sörözők, borozók, 
gyógyfürdők, iskolák, szállodák 

-ok: múzeumok, városok, fesztiválok, kiállítások, templomok, parkok, stadionok 

-ak: lakóházak, színházak, áruházak 

-ek: egyetemek, éttermek(!), tengerek, hegyek 

-ök: közlekedési eszközök 

78/40. 2. Orfű 3. Sopron 4. mindkettő 5. Sopron 6. Orfű 7. Sopron 8. Orfű 9. Sopron 
10. Orfű 11. Orfű 12. Sopron 

78/41. a) szép, modern, kellemes, külföldi 

b) hegyek, templomok, posta, étterem, Mozi 

FONETIKA 

2. uszodában 3. barátnőm 4. délután 5. színházban 6. városban 

 

5. fejezet 

86/3. b) 2. két üveg bor 3. három deci üdítő 4. két korsó sör 5. egy fej fokhagyma 6. 
négy kiló paradicsom 7. hét deka sajt 8. egy szelet kenyér 

87/4. gulyásleves – lecsó – palacsinta 

88/6. a) hagyma, paradicsom, paprika, (hagyma,) kenyér, szalámi, sajt, saláta, bor, 
(cigaretta,) csokoládé 

b) 1. kiló 2. deka, fej, deka 3. kiló, fej 4. üveg, csomag, tábla 

89/7. b) -t: húst, szalonnát, kolbászt, szalámit, sonkát, tejfölt, tejszínt, kefírt, túrót, 
joghurtot, kiflit, zsemlét, pogácsát, almát, körtét, cseresznyét, banánt, kivit, málnát, 
szilvát, szőlőt, dinnyét, paprikát, uborkát, krumplit/burgonyát, gombát, káposztát, 
karfiolt, hagymát, kukoricát, zöldborsót, salátát, sárgarépát, teát, kávét, kakaót, üdítőt, 
gyümölcslét, bort, sört, pálinkát, sót, tojást, csokoládét, rizst, fagyit, lekvárt 
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-ot: sajtot, kalácsot, citromot, narancsot, barackot, paradicsomot, babot, borsot, cukrot 
(!), fagylaltot 

-at: halat, vajat, olajat 

-et: tejet, kenyeret (!), epret (!), vizet (!), lisztet, mézet, konzervet, jégkrémet, ecetet 

 -öt: tököt 

89/8. a) Fél kiló lisztet, egy liter tejet, hat tojást és egy csomag kakaót vesz. 

b) palacsintát, lisztet, tejet, tojást, túró–, tejföl–, lekvár–, kakaó–, Azt, az–, lisztet, 
tejet, tojást, kakaót 

90/9. b) hoz: hozok, hozol, hoz, hozunk, hoztok, hoznak lisztet a boltból / vesz: 
veszek, veszel, vesz, veszünk, vesztek, vesznek egy kiló almát / főz: főzök, főzöl, főz, 
főzünk, főztök, főznek egy kávét 

91/11. a) paprika, paradicsom, uborka, (vörös)hagyma, krumpli/burgonya, 
fokhagyma, saláta, szőlő, tojás 

b) Sára tojást, hagymát, krumplit és szőlőt vesz. 

c) négy kiló hagymát, két kiló szőlőt / kettőt, 3400 forint 

92/12. b) 2. Tízet. 3. Háromból. 4. Ötből. 5. Húszat. 6. Négyben. 7. Kilencet. 8. 
Egyet. 

c) Sára nem fél kiló hagymát vesz, hanem négyet. Nem egy kiló szőlőt kér, hanem 
kettőt. Nem háromezer-háromszáz forintot fizet, hanem háromezer-négyszázat. 

93/13. b) 2. Ebből az eperből. / Én abból az eperből kérek fél kilót. 3. erre a piacra. / 
Én mindig arra a piacra megyek. 4. ebben a boltban / Én mindig abban a boltban 
vásárolok. 5. Ebből a boltból / Én abból a boltból jövök. 6. Ebbe a boltba / Én abba a 
boltba megyek. 

93/14. Még valamit? – Nem, köszönöm, ez minden. / Köszönöm, nem kérek mást. / 
Igen, kérek még 20 deka sajtot is.  

Mennyit fizetek? – 3210 forintot kérek. / Hatszáztíz forint lesz. 

Mennyibe kerül a szilva? – Százhúsz forint egy kiló. 

94/16. b) iszik: iszunk, isztok, isznak / eszik: eszünk, esztek, esznek / sörözik: 
sörözünk, söröztök, söröznek 

94/17. a) 2. Mit eszel reggelire, ...? 3. Mikor vacsorázik? 4. Milyen gyümölcsöt és 
zöldséget eszik gyakran? 5. Sörözöl néha? Iszol alkoholt? 

95/18. a) Néhány példa: hideg: leves, víz, üdítő, saláta, tej / meleg, forró: kávé, 
kenyér, tej / friss: zsemle, kifli, pogácsa / édes: csokoládé, fagylalt, jégkrém, szőlő, 
paradicsom, eper, málna, cseresznye, dinnye / keserű: / savanyú: uborka, meggy, 
alma, szőlő / csípős: gulyásleves, pörkölt 

b) 2. sótlan 3. finom 4. rossz 5. főtt 6. nyers 7. egészséges 8. egészségtelen 
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96/19. c) 1. ... zöldségekből, gyümölcsökből és tejtermékekből. 2. Gulyás, halászlé, 
paprikás csirke, töltött káposzta, bableves, túrós csusza. 3. Sót, borsot és 
pirospaprikát. 4. A meleg ebéd. 5. Nem mindig egészségesek. Sokszor túl fűszeresek, 
nehezek, de nagyon finomak. 

97/20. b) 2. rosszak 3. egészségesek 4. egészségtelenek 5. sósak 7. fűszeresek 8. 
könnyűek 10. hidegek 11. melegek 12. keserűek 13. savanyúak 14. édesek 

c) 2. Ezek a szendvicsek egészségesek, azok egészségtelenek. 3. Ezek az ételek 
könnyűek, azok nehezek. 4. Ezek a levesek melegek, azok hidegek. 5. Ezek az almák 
savanyűak, azok édesek. 6. Ezek a zsemlék frissek, azok szárazak. 

98/23. 2. szerda/szerdán este hat órára. 3. péntek(en) este fél kilencre. 4. holnapután 
délre. 5. holnap fél kettőre. 6. kedd(en) este nyolc órára. 

98/24. 1. Temesi étterem 2. Barát kávézó 3. Don Francesco pizzéria 4. Katalin csárda 

98/25. bal oldal, fentről lefele: sótartó, kávéscsésze, kiskanál, szalvéta / jobb oldal, 
fentről lefele: borstartó, borospohár, vizespohár, mélytányér, kés / alsó sor, balról 
jobbra: villa, lapostányér, kanál 

98/26. 1. rántott sajt 2. tatár bifsztek 3. halászlé 4. marhapörkölt galuskával 5. szilvás 
gombóc 6. rétes 

100/28. a) 2- Egy üveg ásványvizet kérek. 3. Szénsavmentest. 4. Egy halászlét kérek. 
5. Köszönöm, mást nem kérek. 

b) 1. megfelel 2. hozok 3. ételt 4. Milyen 5. étvágyat 

102/29. a) halászlé, túrós csusza, sült csirke, uborkasaláta, risz, száraz vörösbor, 
szénsavmentes ásványvíz 

103/31. b) 2. Szárazat vagy édeset? 3. Túróst vagy mákost? 4. Húsost vagy 
zöldségest? 5. Fehéret vagy vöröset? 

104/32. b) 2. 400 3. 700 

105/36. a) 1. kényelmetlen 3. drága 5. csúnya 6. hosszú 7. régi 8. nagy  

106/36. c) Minden ruhadarab illik mindenhova. A táska lehet csinos/elegáns/divatos, 
kicsi/nagy. 

107/40. a) 1. a) 2. b) 3. a) 

b) nagyon tetszik, Köszönöm. harmincnyolcas, bankkártyával fizetni, Viszontlátásra! 

 

FONETIKA 

6. fejezet 

112/1. 2. az irodában (az irodájában) van. 3. az/egy étteremben van. 4. a könyvtárban 
van. 5. az élelmiszerboltban van. 6. az utcán van. 7. a/egy múzeumban van. 8. az 
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iskolában vagy az egyetemen van. 9. értekezleten vannak. 10. a/egy kocsmában van. 
11. a piacon van. 12. a bankban van. 

113/2. 2. nem működik a számítógép. 3. italt rendel. 4. házi feladatot ír. 5. Müzlit, 
vajat és kenyeret vesz. 6. beszélget. 7. egy festményt néz. 8. órát tart. 9. egy projektet 
terveznek. 10. sört iszik. 11. gyümölcsöt vesz. 12. bankot rabol. 

113/3. 2. Házi feladatot. 3. Egy festményt. 4. Müzlit, vajat és kenyeret. 5. Bankot 
rabol. 6. Órát tart. 7. Italt. 8. Gyümölcsöt. 9. Sört. 

114/5. 2. Az étteremben ételt és italt lehet rendelni. 3. A hotelben szobát lehet 
foglalni. 4. A piacon friss gyümölcsöt és zöldséget lehet venni. 5. A vasútállomáson 
vonatjegyet lehet venni. 6. A könyvtárban könyveket és folyóiratokat lehet olvasni. 7. 
A múzeumban kiállítást lehet nézni. 8. A gyógyszertárban gyógyszert lehet venni. 9. 
Az egyetemen előadásokat lehet hallgatni. 10. Az iskolában például matematikát és 
biológiát lehet tanulni. 11. A színházban jegyet lehet venni az előadásra. 12. A 
kávézóban sütemélyt és szendvicset lehet enni, és kávét lehet inni. 

114/6. 1. ... friss zöldséget, paradicsomot, káposztát, kenyeret(!), sárgabarackot, 
tésztát, (újságot) 2. ... matematikát, biológiát, magyar nyelvet, egy verset 3. Egy 
regényt, egy krimit, újságot, egy érdekes könyvet, egy cikket, (a házi feladatomat,) 
egy e-mailt, egy verset. 4. Egy krimit, híradót, egy dokumentumfilmet. 5. Friss 
zöldséget, káposztát, szilvás gombócot, tésztát. 6. Egy regényt, egy krimit, újságot, 
egy cikket, egyérdekes könyvet, házi feladatot, egy e-mailt, egy verset. 

115/7. a) Helyes sorrend: a moziban (1), a fodrásznál (2), a múzeumban (3), a 
nyelviskolában (4), a könyvesboltban (5), az állomáson (6) 

b) 1. két jegyet kérek 2. időpontot adni / Milyen névre? 3. Négyezer forint lesz. 4. 
kettes terem / bal oldalon 5. Tudok segíteni? / Milyen könyveket olvas 6. jegyet venni 
/ itt kell jegyet venni 

115/8. a) 2. A nagymamámnak szeretnék egy szép képeslapot venni. 3. A 
nagypapámnak szeretnék egy üveg vörösbort venni. 4. A lányomnak szeretnék egy 
divatos pólót venni. 5. Az ötéves kislányomnak szeretnék egy szép mesekönyvet 
venni. 6. A kétéves kisfiamnak szeretnék egy piros kisautót venni. 7. Az 
édesanyámnak szeretnék egy elegáns táskát venni. 8. A barátnőmnek szeretnék egy jó 
krimit venni. 9. A barátnőm férjének szeretnék egy színes sapkát venni. 10. A húgom 
barátjának szeretnék egy kék esernyőt venni. 11. Önnek szeretnék egy csinos ruhát 
venni. 12. Neked szeretnék valami meglepetést venni. 

118/10. b) Technika: 4. internetezik 5. rádiózik  

Közlekedési eszközök: 1. biciklizik 2. autózik 3. motorozik 4. metrózik 5. vonatozik 
6. taxizik 7. buszozik 8. villamosozik  

Étel, ital: 1. fagylatozik/fagyizik 2. borozik 3. kávézik 4. reggelizik 5. sörözik 6. 
teázik 7. vacsorázik 8. pizzázik  

Sport, zene, hobbi: 1. tornázik 2. teniszezik 3. túrázik 4. kézilabdázik 5. szaxofonozik 
6. bulizik 7. pingpongozik 8. zongorázik 9. napozik 10. golfozik 11. gitározik 12. 
kártyázik 13. focizik 14. jógázik  
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119/11. autózik: autózom/autózok, autózol, autózik, autózunk, autóztok, autóznak 

biciklizik: biciklizem/biciklizek, biciklizel, biciklizik, biciklizünk, bicikliztek, 
bicikliznek  

sörözik: sörözöm/sörözök, sörözöl, sörözik, sörözünk, söröztök, söröznek 

120/13. 2. gitározni. 3. tud autózni. 4. tud rádiózni. 5. tudsz/tud biciklizni. 6. tudnak 
motorozni. 7. tud zongorázni. 8. tudtok/tudnak tévézni. 9. tudnak biciklizni. 10. tudtok 
számítógépezni. 

120/14. b) Zsófi: Van egy régi zongorám. Gábor: Van egy pingpongasztalom Anita: 
Van egy új gépem 

121/14. c) 2. zongorája 3. (szabad)ideje, pingpongasztala 4. számítógépe, 
(szabad)ideje 

122/17. a) rajzolunk, sétálunk, a parkba megyünk, a gyerekekkel vagyok, moziba 
megyek, jógázom, relaxálok, nem teniszezem, takarítok, főzök, vásárolok, zenét 
hallgatok 

b) 2. sétál 3. jógázik, relaxál 4. megy 5. vásárol, megy 6. néz 7. hallgat 

c) vannak, énekelünk, sétálunk, megyünk, szeretek, fejlődnek, kezd, pihen, pihenek, 
megyek (megyünk), jógázom/jógázok, relaxálok, jógázom/jógázok, relaxálok, tudok, 
szeretek, Takarítok, megyek, vásárol, vásárol, néz (néznek), hallgatok, alszanak, 
hallgatunk (hallgatnak) 

d) Példa / Mariann 

123/18. b) 2. kétszer 3. háromszor, négyszer 4. egyszer 5. négyszer, ötször 6. 
háromszor 7. százszor 

124/19. b) te, ti: 2. Milyen gyakran sportolsz / sportoltok? 3. Milyen gyakran 
vacsorázol / vacsoráztok étteremben? 4. Milyen gyakran nézel / néztek tévét? 5. 
Milyen gyakran olvasol / olvastok újságot? 6. Milyen gyakran mosogatsz / 
mosogattok? 7. Milyen gyakran mész / mentek szabadságra? 8. Milyen gyakran 
takarítasz / takarítotok? 9. Milyen gyakran veszel / vesztek új ruhát? 

Ön, Önök: 2. Milyen gyakran sportol / sportolnak? 3. Milyen gyakran vacsorázik / 
vacsoráznak étteremben? 4. Milyen gyakran néz / néznek tévét? 5. Milyen gyakran 
olvas / olvasnak újságot? 6. Milyen gyakran mosogat / mosogatnak? 7. Milyen 
gyakran megy / mennek szabadságra? 8. Milyen gyakran takarít / takarítanak? 9. 
Milyen gyakran vesz / vesznek új ruhát? 

125/22. a) 2. a rádió / rádiózik 3. az internet / internetezik 4. az újságok / olvas 
újságot 5. az internetes televízió / néz tévét 

128/26. a) jókat lehet vele beszélgetni, kedves és türelmes, szeret takarítani, 
intelligens, nem tud táncolni 

c) 2. Sára nagyon szeret a tengerben fürdeni / fürdeni a tengerben. 3. Jól tud úszni. 4. 
Nem tud táncolni. 5. Szeret takarítani(, mert közben jól tud gondolkodni). 6. Szeret 
napozni. 7. Nem szeret unatkozni. (Mindig csinál valamit.) 
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d) tanulok, szeretek, csinálok, sportolok, szeretek, tudok, utazom/utazok, takarítok, 
vagyok, szeretek 

129/27. a) 1. igaz 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. igaz 

130/27. b) 1. Csaba szeret dolgozni. 2. Szeret futni/sportolni. 3. Jól tud főzni. 4. 
Hévtévégn szeret pihenni. 5. Szeret számítógépezni. 

c) Csaba szeret dolgozni, számítgépezni, futni és pihenni. Remekül tud főzni.  

d) ülök, tudok, tornázik, úszik, megyek, nyaralunk, szeretünk, akarunk, tudok 

131/28. a) 2. sportolni 3. takarítani 4. futni 5. nevetni 6. beszélgetni 7. főzni 8. pihenni 

b) 2. tornázni 3. gondolkodni 4. úszni 5. fürdeni 6. napozni 7. utazni 8. 
számítógépezni 

c) 2. menni 

131/29. Néhány példa: Tudnak együtt nyaralni, mert mind a ketten szeretnek napozni 
és a tengerben fürdeni. Nem tudnak együtt főzni, mert Csaba nagyon jól főz, Sára 
viszont nem tud/szeret főzni. Hét közben nem tudnak este együtt lenni, mert Csaba 
dolgozik. Nem tudnak táncolni, mert Sára nem tud táncolni. 

131/30. 2. nézni 3. sportolni 4. sétálni (nem parkolni J) 5. tanulni 6. táncolni 7. 
olvasni 8. vásárolni 9. utazni 

133/34. a) kirándulunk, teniszezni, futni, fociznak, úszni, pihenünk 

134/36. a) 1. kép: Mínusz két fok van. Hideg van. 2. Esik az eső. Hűvös van. Tíz fok 
van. 3. Fúj a szél. Hűvös van. Tíz fok van. 4. Meleg van. Süt a nap. 35 fok van. 

135/37. a) 1. Hány nap szabadságot kapsz egy évben? 2. Mikor mész szabadságra? 3. 
Hova utazol ilyenkor? 4. Mit csinálsz, amikor szabadságon vagy? 

136/38. b) Spanyolország: érdekes kulturális programok / Horvátország: gyönyörű a 
tengerpart, gyönyörűek a szigetek, a tengervíz tiszta, sok nyári fesztivál van / 
Tunézia: májustól októberig jó idő van, sok jó, családbarát szálloda van / 
Törökország: nagyon szép tengerpartja van, hosszú a turistaszezon, gyönyörű tájak / 
Bulgária: nincs messze autóval, a tengerpart nagyon szép, a szállodák és kempingek 
olcsók 

136/39. b) István tavaly a Zemplénben volt. / Csilla tavaly Franciaországban, 
Lyonban volt. / Béla tavaly Indiában, a Himalája hegységben volt. 

c) 1. Mert három gyereke van. 2. Mert franciatanár./Nyelvet gyakorolni. 3. Túrázik és 
fotózik.  

d) István: Magyarországon, Zemplénben / Csilla: külföldre, Lyonban, a barátnőmnél / 
Béla: helyeken, Ázsiába, Afrikába, Indiában, hegységben 

 

FONETIKA 
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3. 2. héten 3. jegyek 4. egy 5. írok 6. elég 7. minden 8. kicsi 8. kérek 

4. 2. Illés 3. Feri 4. Éva 5. Ildi 6. Tibi 7. Emese 

5. 

 

7. fejezet 

142/1. a) 2. zuhanyozik 3. a konyhában reggelizik és újságot olvas 4. beül az autóba 
5. felmegy az első emeletre 6. bemegy az irodába 7. telefonál és e-maileket ír 8. 
ebédel: szendvicset eszik 

b) 9. értekezleten ül 10. megint telefonál és e-maileket ír 11. lemegy a parkolóba 12. 
megint beül az autóba 13. boltba megy 14. hazaér 15. naplót ír 16. szkájpol a 
barátnőjével 17. vacsorát főz 18. zenét hallgat 19. tévét néz és vacsorázik 20. 
lefekszik aludni 

143/2. b) 1. leül 2. Felkel, lefekszik 3. Lesétál/Kisétál, besétál 4. Kivisz, behoz 5. 
Felmegy, lejön 

143/3. b) A képek helyes sorrendben vannak. 

143/4. 2. 6:35-kor zuhanyozik. 3. 7-kor a konyhában reggelizik és újságot olvas. 4. 
Fél 8-kor beül az autóba. 5. Nyolc óra előtt felmegy az első emeletre. (az időpont 
nincs a szövegben) 6. Nyolc óra előtt bemegy az irodába. (az időpont nincs a 
szövegben) 7. Délelőtt (8-tól 12-ig) telefonál és e-maileket ír 8. 12.00-kor/Délben 
ebédel. 9. 1-től 2-ig értekezleten ül. 10. 2-től (fél ötig) telefonál és e-maileket ír 11. 
Fél 5-kor lemegy a parkolóba. 12. Fél ötkor / Fél öt után megint beül az autóba. (az 
időpont nincs a szövegben) 13. Utána / Fél 5 után boltba megy. (az időpont nincs a 
szövegben) 14. Fél hat körül hazaér. 15. Fél hat után naplót ír. (az időpont nincs a 
szövegben) 16. Hat óra körül szkájpol a barátnőjével 17. Fél 9 körül vacsorát főz. 18. 
Fél 9-től/Főzés közben zenét hallgat. 19. 9-kor (9-től) tévét néz és vacsorázik 20. 11-
kor lefekszik aludni. 

144/6. a) 2. Hét órakor. / Hétkor. 3. Nyolc órakor. / Nyolckor. 4. Egy héten egyszer. 
5. Délben. 6. Délután egytől kettőig. 7. Fél hat körül. 8. Hat óra körül. 9. Tizenegykor. 

b) utána, közben, fél nyolckor, délelőtt, fél ötkor, későn, fél kilenc körül, kilenckor 

145/7. 2. konyhában 3. autóba 4. emeletre 5. irodába 6. értekezleten 7. irodában 8. 
boltban 9. Japánban 10. kanapéra 

145/8. b) 2. megy be 3. Lemegy 4. Beül 5. lefekszik 6. felkel, bemegy 7. fekszik le 8. 
megy fel 9. megy fel 10. ül le 

c) 2. Fel. 3. Le. 4. Be. 5. Be. 6. Fel. 7. Ki. 8. Ki. 9. Le. 10. Ki. 

146/9. 2. olvas 3. ír 4. eszik 5. főz / iszik 6. tart 7. ír / olvas / küld 8. tart / (ír) 9. ír / 
küld / olvas 10. főz / eszik 11. néz 12. hallgat 

146/11. 2. Te is hideg vízzel zuhanyozol? Ön is hideg vízzel zuhanyozik? 3. Te is 
szalámis kenyeret eszel reggelire? Ön is szalámis kenyeret eszik reggelire? 4. Te is 
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kávét iszol reggelire? Ön is kávét iszik reggelire? 5. Te is írsz e-maileket a 
munkahelyeden? Ön is ír e-maileket a munkahelyén? 6. Te is gyakran tartasz 
prezentációkat? Ön is gyakran tart prezentációkat? 7. Te is autóval mész a 
munkahelyedre? Ön is autóval megy a munkahelyére? 8. Te is számítógépen 
dolgozol? Ön is számítógépen dolgozik? 9. Te is öt óráig dolgozol? Ön is öt óráig 
dolgozik? 10. Te is mindennap mész boltba? Ön is mindennap megy boltba? 11. Te is 
írsz naplót? Ön is ír naplót? 12. Te is szkájpolsz valakivel este? Ön is szkájpol 
valakivel este? 13. Te is főzöl vacsorát minden este? Ön is főz vacsorát minden este? 
14. Te is hallgatsz zenét főzés közben? Ön is hallgat zenét főzés közben? 15. Te is 
nézel este tévét? Ön is néz este tévét? 16. Te is tizenegykor fekszel le? Ön is 
tizenegykor fekszik le? 

148/14. a) 2. gyógyítok 3. árulok 4. vezetek 5. írok, telefonálok 6. nevelek 7. 
dolgozom/dolgozok, tartok 8. beszélgetek, Próbálok 9. hallgatok, járok 10. 
dolgozom/dolgozok 11. tervezek 12. keresek 

149/14. b) 2. gyógyít. Én nem vagyok orvos. Nem gyógyítok beteg embereket. 3. Az 
autókereskedő autókat árul. Én nem vagyok autókereskedő. Nem árulok autókat. 4. A 
vállalkozó céget vezet. Én nem vagyok vállalkozó. Nem vezetek céget. 5. Az 
asszisztens telefonál és e-maileket ír. Én nem vagyok asszisztens. Nem telefonálok és 
nem írok e-maileket. 6. A családanya gyereket nevel. Én nem vagyok családanya. 
Nem nevelek gyereket. 7. A tanár (egy) iskolában dolgozik, és órát tart a 
gyerekeknek. Én nem vagyok tanár. Nem dolgozom iskolában, és nem tartok órát a 
gyerekeknek. 8. A pszichológus emberekkel beszélget, és próbál nekik segíteni. Én 
nem vagyok pszichológus. Nem beszélgetek emberekkel, és nem próbálok nekik 
segíteni. 9. Az egyetemista előadásokat hallgat, és szemináriumokra jár. Én nem 
vagyok egyetemista. Nem hallgatok előadásokat, és nem járok szemináriumokra. 10. 
A pincér egy étteremben dolgozik. Én nem vagyok pincér. Nem dolgozom 
étteremben. 11. Az építész házakat tervez. Én nem vagyok építész. Nem tervezek 
házakat. 12. A munkanélküli munkát keres. Én nem vagyok munkanélküli. Nem 
keresek munkát. 

150/15. b) 1. pszichológus 2. tanár 3. tesztmérnök/informatikus 4. asszisztens 

c) 1. +: Megoldást próbál keresni problémákra.. Embereknek segít. –: Nem mindig 
könnyű megoldást találni.  

2. +: Imád tanítani. A gyerekek sok energiát adnak. Velük ő is fiatal marad. –: Nem 
könnyű (a) gyerekekkel dolgozni. Sokszor nagyon fáradt.  

3. +: Fontos, amit csinál. –: A munka/munkája sokszor stresszes. Gyorsan kell 
megoldást találni. 

4. +: Nagyon fontos ember. –: Keveset keres. 

e) 1. Beszélgetünk, próbálunk, tudok 2. tanítok, dolgozom, dolgozni, imádok, 
maradok 3. tesztelek, működik, dolgozik, csinálok 4. írok, vagyok, dolgozom, megáll, 
keresek 

151/16. a) 2. kevés 3. sok 4. unalmas 5. nehéz 6. rosszak / nem olyan jók / nem túl jók 
7. van 8. keveset 

152/17. d) 2. állok 3. magas 4. vásárolni 5. Fontos kritériumom 
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153/18. Az egyetemista szemináriumokat és előadásokat hallgat / (idegen nyelvet 
tanul) / ösztöndíjat kap / egy szemesztert külföldön tölt / szakdolgozatot ír.  

A turista utazik / (idegen nyelvet tanul) / várost néz / múzeumba megy. 

A nyelvtanuló nyelviskolába jár / idegen nyelvet tanul / (utazik) / egy új ábécét tanul. 

153/19. b) 2. hamis 3. igaz 4. hamis 5. igaz 6. igaz 

154/20. a) -k: e-maileket írok / Már elég sok embert ismerek / Szeretek az utcákon 
sétálni. / sok mindent értek / Japánul is tanulok. 

-m: a japán kultúráról írom a szakdolgozatomat / nem ismerem olyan jól a várost / 
nagyon szeretem Japánt / ezeket (szerencsére) értem / én az első ábécét tanulom 

b) 2. ismerek (határozatlan tárgy, határozatlan ragozás) 3. imádom (határozott tárgy, 
határozott ragozás) 4. kérem (határozott tárgy, határozott ragozás) 5. szeretem 
(határozott tárgy, határozott ragozás) 6. szeretek (határozatlan tárgy, határozatlan 
ragozás) 7. veszek (határozatlan tárgy, határozatlan ragozás) 

155/22. a) 2. Miért töltöd Japánban a szemesztert? / Miért töltesz egy szemesztert 
Japánban? 3. Sok embert ismersz? Van sok ismerősöd? / Sok ismerősöd van. 4. 
Szereted Japánt? 5. Japánul is tanulsz? 6. Szerinted nehéz nyelv a japán? 7. Az 
előadások is japánul vannak / Az előadások is japán nyelvűek? 

155/23. a) 2. Nyolc óra körül. / Zita nyolc óra körül kel fel. 3. Zuhanyozik és 
reggelizik. 4. Metróval. / Zita metróval megy az egyetemre. 5. Délután 
szemináriumokat és előadásokat hallgat. 6. Barátokkal találkozik, vagy Dénessel/a 
barátjával szkájpol, japánul tanul, és a szakdolgozatát írja. 7. Általában fél három 
körül. 8. Dénes/A barátja és a fehér kenyér.  

b) Mit, Ezek–, ezt a nyelvet, mindent, szemináriumokat, előadásokat, Ezeket, a 
szakdolgozatomat, valami–, a barátom–, Dénes–, valami–, kenyér–, interjút 

157/25. a) 2. Viki (3) 3. Viki (3) 4. Annamari (1) 5. Annamari (1) 6. Tamara (2) 7. 
Annamari (1) 8. Tamara (2) 9. Viki (3) 10. Viki (3) 

b) 1. A: oroszul T: angolul V: latinul / 2. A: Mert a barátja orosz. T: Mert az angol 
nyelv ma nagyon fontos. V: Mert a nyelvtanulás a hobbija. / Mert nagyon tetszik neki 
a latin nyelv. / 3. A: Írni nehéz. T: A kiejtés nehéz. V: A szavak és a nyelvtan. / 4. A: 
Tanárral. T: (Magán)tanárral. V: Egyedül. 

c) 2. ezt a nyelvet (határozott tárgy) 3. Sok házi feladatot (határozatlan tárgy) 4. az 
ábécét (határozott tárgy) 5. a szavakat (határozott tárgy) 6. amerikai filmeket 
(határozatlan tárgy) 7. semmit (határozatlan tárgy) 8. a nyelvet (határozott tárgy) 9. a 
szavakat (határozott tárgy) 10. a nyelvtant (határozott tárgy) 11. ezt a nyelvet 
(határozott tárgy) 12. szövegeket (határozatlan tárgy) 13. Cicerót (határozott tárgy) 

158/27. tanulom, tanulok, írják, mondják, próbálunk, nézünk/nézek, értek, olvasok, 
olvasom  

158/28. 1. szeretem 2. tanulom 3. ismerem 4. írom 5. értek 6. töltök 7. kapok 8. nézek, 
hallgatok 9. tanulom 10. értem 
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159/29. a) te, Ön: 2. tanulja 3. ismered 4. írja 5. ért 6. töltesz 7. kap 8. néz, hallgat 9. 
tanulod 10. Érted  

ti, Önök: 2. tanuljátok / tanulják 3. ismeritek / ismerik 4. írjátok / írják 5. értetek / 
értenek 6. töltötök / töltenek 7. kaptok / kapnak 8. néztek / néznek, hallgattok / 
hallgatnak 9. tanuljátok / tanulják 10. Értitek / Értik 

160/31. a) A c) szöveg szerint: 1. hamis 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. igaz 6. igaz 

161/31. d) Határozatlan ragozás: tudnak legalább egy nyelvet, tud idegen nyelveket, 
sokan tanulnak kínaiul (nincs tárgy), nem tanulnak idegen nyelveket, nem nehéz 
munkát találni, nem tanul idegen nyelveket 

Határozott ragozás: az idegen nyelvek listáját az angol és a német vezeti, az 
eszperantót is sok ember választja, a nyelvtanulókat a jó munkalehetőségek 
motiválják, ezt válaszolják 

FONETIKA 

3. 2. július 3. utca 4. például 5. müzli 6. gyümölcs 7. körülbelül 8. kitűnő 9. túró 

4. 

5. 

 

8. fejezet 

167/2. 2. Zalán kutyája 3. Zalán nagypapája 4. Zalán nagynénje 5. Zalán nagymamája 
6. Zalán édesanyja 7. Zalán nagybátyja 

167/3. a) 2. Egy számítógépes cégnél. 3. Júliusban lesz öt(éves). / Négy. 4. Nem, még 
óvodás. 5. Nagyon okos és nagyon kíváncsi. 6. Nem olyan szigorúak, mint a szülők. 
7. Ezt nem tudjuk. / Erről Zalán majd máskor mesél. 

b) 2. Hány éves Szilárd? 3. Mit mondasz? Nem értem. Ki vár babát? 4. Mit mondasz? 
Nem értem. Kit (Kiket) szeret nagyon Zalán? 5. Mit mondasz? Nem értem. Hol lakik 
Zalán nagynénje és nagybátyja? 6. Mit mondasz? Nem értem. Mit szeret nagyon 
Zsuzsanna férje? 

c) 1. hamis 2. igaz 3. hamis 4. igaz 5. igaz 6. igaz 7. hamis 8. hamis 

168/5. b) 2. engem 3. bennünket/minket 4. engem 5. őt 6. őt 7. őt 8. őket 

169/7. a) te: Ez a macskád, a kutyád, a papagájod, a halad, a teknősöd, a pingvined. 

Ön/ő: Ez a macskája, a kutyája, a papagája, a hala, a teknőse, a pingvinje. 

mi: Ez a macskánk, a kutyánk, a papagájunk, a halunk, a teknősünk, a pingvinünk 

ti: Ez a macskátok, a kutyátok, a papagájotok, a halatok, a teknősötök, a pingvinetek 

Önök/ők: Ez a macskájuk, a kutyájuk, a papagájuk, a haluk, a teknősük, a pingvinük 
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170/8. 1. Van kutyája. Van kutyájuk. Van kutyánk. Van kutyátok. 2. Nincs 
háziállatod. Nincs háziállatuk. Nincs háziállata. Nincs háziállatunk. Nincs 
háziállatotok. 3. Lesz kistestvérünk. Lesz kistestvéretek. Lesz kistestvérük. Lesz 
kistestvére. 4. Volt egy macskátok. Volt egy macskád. Volt egy macskánk. Volt egy 
macskája. Volt egy macskájuk. 

170/10. a) az édesanyám, a bátyám, a sógornőm/a bátyám felesége, az unokahúgom, 
az unokaöcsém, Julcsi és Marci öccse 

171/10. c) 2. A sógornőm./A bátyám felesége. 3. Az édesapám. 4. Az édesanyám. 5. 
A bátyám és a felesége. 6. Olivér 7. Zalán és Csabi 

d) Az édesapám és az édesanyám. 3. Dehogy, csak három. A másik kettő a szomszéd 
gyerekek, Zalán és Csabi. 4. Még csak négy hónapos. 5. Az apukája/édesapja előtt áll. 
6. A szomszéd gyerekek, Zalán és Csabi. 

172/11. a) ígér, talál, tud, találkozik, van, elfelejt 

173/11. c) 2. Találkoztam 3. dolgoztam 4. jártam 5. töltöttem 6. néztem 7. vártam 8. 
örültem 9. Telefonáltam 10. Segítettem 

174/14. Zsuzsanna: 1 – 5 – 9 – 3 – 7 Csilla: 4 – 8 – 10 – 6 – 2  

175/15. b) zavarlak, hívlak, szeretnélek, kereslek, Várlak 

175/16. b) 1. igaz 2. igaz 3. igaz 4. igaz 5. igaz 

176/17. a) 3. kereslek 4. megyünk 5. meghívlak/meghívom 6. leszünk 7. tudunk, 
leszünk 8. visszajöttök, találkozunk 9. Várlak 10. ünnepeljük 11. jössz 

176/18. a) 2. Szilárd 3. Zsuzsanna 4. Zalán 5. Emese  

b) 2. adtam 3. ajándékoztam 4. vettem 5. írtam 6. rajzoltam 7. kívántam 

177/19. a) 2. ír 3. főz 4. egy nappalit 5. éttermet 

178/22. a) 2. az előszoba és a nappali 3. konyha 4. étkező 5. gyerekszoba/ZAlán 
szobája 6. dolgozószoba 7. fürdőszoba 8. hálószoba 

b) 2. kertjük 3. előszoba, nappali 4. étkező 5. szobája 6. fürdőszoba 7. dolgozószobája 
8. hálószobában 

179/23. bal oldalon, fentről lefelé: gyerekszobák, vécé, dolgozószoba 

jobb oldalon, fentről lefelé: fürdőszoba, hálószoba 

alsó sor, balról jobbra: előszoba, nappali, étkező, konyha, spájz/kamra, erkély 

180/24. a) első sor: ablak, szekrény, vécé, zuhany, kép, váza, komód 

második sor: függöny, fotel, fürdőkád, lámpa, ágy, szőnyeg 

harmadik sor: ajtó, tükör, lépcső, faliszekrény, lámpa, polc 

negyedik sor: kanapé, dohányzóasztal, mosogató, tűzhely 
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179/25. a) kanapé, tükör, komód (kétszer), étkezőasztal, székek, íróasztal, 
könyvszekrény 

b) tükör, Tévétek, étkezőtök, székekkel, lakásunkban, íróasztal, lakásotokban, 
erkélyetek, gyerekszoba 

180/26. Nahát, milyen nagy ez a ház! / Szép ez a bordó kanapé. Illik a világoszöld 
falakhoz. / Gyönyörű ez a tükör is a komód fölött! / Nagyon jól néz ki. 

180/27. a) 1. l) 2. h) m) 3. c) g) i) r) 4. n) 5. b) f) 6. (b) e) (f) p) 7. k) o) 8. j) 

181/27. b) 2. Hány helyiség van a lakásukban? 3. Milyen a nappalijuk / a 
fürdőszobájuk / a konyhájuk? 4. Mekkora a lakásuk? 5. Van kertjük vagy erkélyük? 6. 
Van kedvenc helyisége? 7. Van kedvenc bútora? 8. Albérletben lakik, vagy van saját 
lakása?  

c) +: Jó, hogy csendes környéken lakunk. Nálunk szerencsére csendesek a 
szomszédok. Mindig is ilyen házat akartam. 

–: Sajnos nagyon rossz környéken lakom. Elég hangosak a szomszédok. Szeretnék 
elköltözni. 

183/28. b) 2. hálószoba 3. vécé 4. konyha és spájz/kamra 5. komód 6. számítógép / 
íróasztal 7. lámpa 8. kép 

c) 2. Az első emeleten. A vécé mellett jobbra. A hálószoba mellett balra. A vécé és a 
hálószoba között. 3. A földszinten. A konyha mellett balra. A konyha és a nappali 
között. 4. A második emeleten. 5. A kanapé előtt, a nappaliban. 6. Az első emeleten, a 
dolgozószobában. A lépcső mellett. 7. Az első emeleten, a dolgozószobában. Az 
ablak előtt az íróasztalon. 8. A hálószobában a komódon. A nappaliban az ajtó 
mellett. 

184/31. a) bögrék, bicikli, pizza, kistévé, görkorcsolya, zoknik, (magyar)könyv, a 
többi könyv, virág   

b) 2. a garázsba 3. a kukába 4. mert nem működik 5. az előszobába 6. a mosógépbe 7. 
az asztalra 8. a táskámba 9. a vázába 10. a nappaliból  

185/32. b) A bögréket kivisszük a konyhába. 2. A biciklit levisszük a garázsba. 3. 
Aztán a pizzát kidobjuk a kukába. 4. A kistévét is kidobjuk, mert nem működik. 5. A 
görkorcsolyát kivisszük az előszobába. 6. A piszkos zoknikat betesszük a mosógépbe. 
7. A magyarkönyvet feltesszük az asztalra. 8. A többi könyvet pedig betesszük a 
táskánkba. 9. Friss virágot teszünk a vázába. 10. Behozzuk a nappaliból azt a 
kényelmes, barna fotelt. 

185/33. 2. 36 százaléknak saját lakása van. 3. A fiatalok 7 százaléka lakást bérel.  4. 
Három százalék rokonoknál vagy ismerősöknél lakik. 5. Körülbelül 1 százalék 
kollégista, vagyis kollégiumban lakik. 

186/35. a) 2. mosogatok 3. eszem és iszom (eszek és iszok)  

b) 1. zuhanyozom/zuhanyzom 2. kezet mosok 3. kimosom a piszkos ruhát  
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c) 2. internetezem/internetezek 2. rejtvényt fejtek 3. leckét írok 4. tévét nézek 5. zenét 
hallgatok 6. beszélgetek 

187/37. b) 1. tölt 2. tudjuk 3. megy 4. olvas 

c) 2. férfiak, nők 3. tudjuk 4. főzni, mosogatni, takarítani, rendet rakni 5. pihennek, 
olvasnak, esznek, mosogatnak 

188/38. a) 2. V 3. V 4. Á 5. V 6. Á 7. V 8. Á 9. Á 10. V 11. Á 12. Á 

b) 

FONETIKA 

3. 2. jól 3. konyha 4. dolgozószoba 5. óvoda 6. komód 7. ősz 8. gyümölcs 9. időpont 
10. söröző 11. vörösbor 12. csütörtök 

4. 

5. 

 

 


