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1. FEJEZET 
 

1. -ban/-ben: egy középiskolában, egy virágboltban, egy bankban, a könyvtárban, egy 
autósiskolában, egy pékségben, egy fodrászatban, egy ruhaüzletben   
-n (-on/-en/-ön): az egyetemen, a bíróságon, a rendőrségen, a városházán  
-nál/-nél: egy számítógépes cégnél, a helyi újságnál, a Telenornál, a Siemensnél, a 
rádiónál  
 
2.  
1. – Hol tanul a fiad? Egyetemen vagy középiskolában? 
– Gimnáziumban. Egy héten egyszer egy étteremben is dolgozik pincérként. 
 
2. – Hol dolgozik most? 
– Most éppen három munkahelyem van. Tanítok egy iskolában, adminisztrátor 
vagyok egy civilszervezetnél és fotóriporterként dolgozom egy internetes újságnál. 
 
3. – Új munkahelyed van?  
– Igen, már nem a Vodafonnál dolgozom, hanem egy számítógépes cégnél. 
 
4. – Elégedett vagy az új munkahelyeddel? 
– Nem igazán. Amikor a bíróságon dolgoztam, az volt a baj, hogy keveset kerestem. 
Amióta pedig az ügyvédi irodában dolgozom, az a baj, hogy sokat túlórázom.  
 
5. – Új munkahelyen dolgozol? 
– Igen. Régebben a városházán dolgoztam, de nagyon alacsony volt a fizetésem, ezért 
új munkahelyet kerestem. Most egy bankban dolgozom, és nagyon elégedett vagyok. 

 
3.  

Szabályos igék 
-s, -sz, -z  
végű igék 

Ikes igék 
-s, -sz, -z  

végű ikes igék 
Rendhagyó 

igék 

ad, bérel, csinál, 
ajánl, akar, 
fizet, próbál, 
rendel, kíván, 
zenél, válaszol, 
kér, tanít, hall, 
épít 

olvas, keres, 
néz, főz,  
kérdez, 
fényképez 
 

lakik, 
működik, 
kezdődik, 
befejeződik, 
álmodik 

foglalkozik, 
reggelizik, 
dolgozik, 
költözik, késik, 
bemutatkozik, 
játszik, 
villamosozik, 
úszik 

jön 
megy  
van 
eszik 
visz 
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4. Tárgyatlan: kávézik, áll (valahol), nyaral (valahol), lefekszik, alszik, tart 
(valameddig), fordul, sétál, kirándul, fürdik, internetezik, fut, sportol, autózik 
Tárgyas: behoz valamit (valahonnan), kivisz valamit, elfelejt valamit, gyakorol 
valamit, tanít valamit, olvas valamit, meghív valakit (valahova), felhív valakit, ígér 
valamit (valakinek), eszik valamit, ismer valamit, választ valamit/valakit, rendel 
valamit, talál valamit, visz valamit (valahova), mos valamit, lát valamit, keres 
valamit, mos valamit, kap valamit 
 
5. 2. palacsintát süt 3. a Kanári-szigeteken nyaral 4. értekezletre siet 5. ünnepséget 
rendez 6. az ágyban fekszik 7. asztalt foglal 8. kezet mos 9. modern irodalommal 
foglalkozik 10. Szegedre költözik  
 
6. Határozatlan tárgy: egy lányt, két fiút, sok embert, kit? mit? milyen sajtot? ilyen 
ruhát, olyan cipőt, hány fiút? valakit, mindent, senkit nem, fotókat, valamit, nyolcat, 
ilyet, tízet 
Határozott tárgy: melyik könyvet? a tolladat, ezt, egymást, azokat a füzeteket, azt a 
nőt, Jánost, a nővéremet, a labdát, magadat, azokat 
 
7. a) – Budapestre járok egyetemre. A testvérem Grazban jár iskolába. Szeretem 
Grazot, olyan kedves hely.  
– Én is nagyon kedvelem, és elég jól ismerem ezt a várost. Mi a közelben, 
Szombathelyen élünk. 
– Mi tavaly óta külföldön élünk, de sok időt töltünk Magyarországon.  
 
– Anna sok időt tölt Barbarával. Ugyanaz a hobbijuk: mind a ketten festenek. Én is 
szeretek festeni, de még nem találom a stílusomat. Nektek mi a hobbitok? Mit 
csináltok általában hétvégén? 
– Kirándulunk vagy csak otthon pihenünk. A barátom imád focizni, én pedig szeretek 
olvasni és nyelveket tanulni. 
 
b) – A szakácskönyvet olvasod? 
– Igen. Valamilyen jó receptet keresek hétvégére. 
– Miért nem főzöl gulyáslevest? 
– Már megint? Lassan minden hétvégén gulyáslevest főzök. 
– És az baj? 
– Nem baj, csak unalmas… No, végre találtam egy receptet: mediterrán csirkeragu. 
Hozol a boltból egy kiló csirkehúst, fél kiló paradicsomot és három paprikát?  
– Persze. És holnap együtt főzünk, jó? 
– Nagyszerű!  
 
c) Egy szép nagy házban lakom a családommal. A gyerekkori barátom a szomszéd 
házban lakik. 
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Általában autóval közlekedünk, mert a busz nagyon ritkán jár. Kertünk is van, ha jó 
az idő, a feleségem és én általában kertészkedünk.  
Sajnos a fiam nem szeret itt lakni. Szerinte itt soha nem történik semmi. Arról 
álmodik, hogy egyszer beköltözik a városba.  
 
d) Fodrászként dolgozom. Sok érdekes emberrel találkozom. A munkahelyemen sok a 
munka, de minden nap legalább egyszer teázunk a kollégákkal. 
 
A bátyám szabadidejében gitározik. Én is több hangszeren játszom. A két öcsémet 
nem érdekli a zene. Ők egész nap csak számítógépeznek. 
 
e) Aktív ember vagyok, mindig csinálok valamit. Most például a konditeremből 
jövök, és nyelvórára megyek. Szeretem a tanáromat, és a csoportom is jó. Óra előtt 
találkozom a többiekkel. Eszünk egy süteményt és iszunk egy teát a nyelviskola 
büféjében. 
 
f) Kristina Vukadinovic vagyok. Berlinben lakom a barátommal. Horvát vagyok, a 
barátom pedig német, de nagyon jól beszél horvátul. Persze, én is jól beszélek 
németül. Eladóként dolgozom egy áruházban, és egyetemre is járok, ahol 
közgazdaságtant tanulok. Éppen a diplomamunkámat írom. 
Szeretem a munkámat, és imádok tanulni. Szabadidőmben olvasok, most éppen Bánk 
Zsuzsa egyik regényét olvasom. A barátommal gyakran megyünk kirándulni. Jövő 
nyáron az Alpokba akarunk utazni. 
 
8. 2. Érdekel a zene? Érdekli Önt a zene? Érdekel titeket/benneteket a zene? 
3. Sokat mozog? Sokat mozogtok? Sokat mozognak? 
4. Ezt a programot javasolják? Ezt a programot javasoljátok? Ezt a programot 
javaslod? 
5. Mit énekelnek? Mit énekelsz? Mit énekel? 
 
9. 2. Látod azt a Mercedest? Látsz engem? 3. Melyik filmet nézi? Milyen filmet néz? 
4. Hány almát kértek? Mikor kéritek a vacsorát? 5. Jánost keressük. Egy jó éttermet 
keresünk. 6. Nevelik a fiukat. Két gyereket nevelnek. 7. Mindegyik csokoládét szereti. 
Minden csokoládét szeret. 8. Behozom a székeket az erkélyről. Behozok még egy 
széket. 9. Ismerik egymást. Sok embert ismernek. 
 
10. 2. Minden héten elmegy a könyvtárba, és új könyveket kölcsönöz. 3. A német és 
az orosz irodalmat különösen szereti. 4. De érdeklik a tudományos folyóiratok is. 5. 
Otthon is nagyon sok könyve van. 6. Az összes pénzét könyvekre költi. 7. A barátai is 
mindig könyvet ajándékoznak neki. 8. Adrián nem akar e-könyveket olvasni. 
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11. Még nem tudom. Pénteken este talán étteremben vacsorázunk a barátommal. 
Persze, csak ha nem felejt el asztalt foglalni. Azt tervezem, hogy szombaton sokáig 
alszom. Aztán kimegyek a piacra, veszek zöldségeket és gyümölcsöt. Délután 
találkozom a barátnőmmel. A biztonság kedvéért felhívom előtte. 
 
12. Szeretek utazni, és nagyon szeretem a történelmet. Minden hónapban megnézek 
egy új várost. Ezen a hétvégén például Szabadkára utazom. Nagyon várom már ezt az 
utat. 
Szabadka Szerbiában van, és a barátaim szerint nagyon szép hely. Azt hallottam, hogy 
a belvárosban sok gyönyörű szecessziós épület, remek étterem és kávézó van.  
Autóval megyek, mert nincs nagy forgalom. Azért is szeretek autóval utazni, mert 
útközben általában sok szép dolgot látok. Ha tetszik egy tér, emlékmű vagy épület, 
megállok és csinálok róla néhány fényképet. 
 
13. 2. hidat 3. teret 4. szobrot 5. tornyot 6. éttermet 7. utat 8. lovat 9. követ 10. havat 
11. madarat 
 
14. a) 2. a szüleim 3. a testvéreim 4. az unokatestvéreim 5. a rokonaim 6. a gyerekeim 
7. az unokáim 
 
b) 2. unokái 3. testvérei 4. nagyszülei 5. rokonai 6. szülei 
 
15. Néhány példa: barna ruhájú/hajú nő, kedves arcú bácsi, zöld szemű ember, zöld 
nyakkendős férfi, kék cipős ember, rokonszenves arcú néni, ősz hajú bácsi, fekete 
nadrágos úr, fekete kabátos úr stb. 
 
16.  2. kék kabátos fiú. 3. zöld nadrágos férfi. 4. szürke szoknyás néni. 5. kék szemű 
ember. 6. egyenes hajú 
 
17. 2. Orsi blúza olyan színű, mint Évié. 3. Bea szeme olyan kék, mint Botondé. 4. A 
kertem olyan szép, mint Leáé. 5. Hajni haja olyan sötét, mint Timié. 6. Ez a toll olyan, 
mint a barátnőmé. 7. A lakásom olyan nagy, mint a húgomé. 8. Lina arca olyan kerek, 
mint az édesapjáé 
 
18. 2. övé 3. enyém 4. mienk/miénk 5. tied/tiéd 6. tietek/tiétek 
 
19. b) 2. Min 3. Hol/Mikor 4. Hol/Mikor/Kivel 5. Kivel 6. Hova 7. Mivel 8. Miről 
(Mikor, Hol) 9. hol (kivel) 10. Hol/Kivel 11. mi 12. Hol (Kivel) 13. Hova/Mikor 14. 
Honnan/Mikor 
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20. 2. németül 3. előadáson 4. Ez a film, a fiamat 5. Japánban, férjemmel 6. 
barátokkal 7. 1980-ban, Varsóban 8. újításokkal 9. cégnél 10. Magyarországra 11. 
portré 12. szakon 13. tanfolyamunkon 14. Bécsben 
 
21. a) gyerekeket tanítok; időpontot kérek;  autót keresek/bérlek; magyar irodalmat 
tanulok/olvasok; történelmet tanulok/olvasok; egy kávét csinálok; egy női portrét 
festek/(csinálok); családi programokat szervezek; bemutatom Annát / a japán nyelvet 
/ az 5. szimfóniát; olvasom a lexikont; tanítom Annát / a japán nyelvet; érdekel a 
fizika; hallgatom az 5. szimfóniát / Annát / (a japán nyelvet) 
 
22. 2. Látod azt a kék inges fiút? 3. Bemutatod nekem az ismerőseidet? 4. Egy hétig 
minden este filmet nézünk. 5. Boglárka mindennap ír egy verset. 6. A gyerekeim 
szeretik a nyelveket. 
 
24. 2. A férjem irodavezetőként dolgozik egy magyar cégnél. 3. A mi cégünk is 
technikai újításokkal foglalkozik. 4. Gyakran megyek üzleti útra. 5. Horvátországban 
voltam a feleségemmel. (A feleségemmel Horvátországban voltam.) 6. Nem akarok 
koncertre menni. / Nem akarok menni koncertre. 7. Vali édesapja németül szeretne 
tanulni. 8. Én nem Dániából jövök, hanem Hollandiából. 9. Mióta élsz Kolumbiában? 
 
21. a) 2. Mikor megy piacra a nagymamád? / Mikor megy a nagymamád a piacra? / A 
nagymamád mikor megy a piacra? – Reggel. A nagymamám reggel megy a piacra. / 
Reggel megy piacra a nagymamám. 3. Hova megy reggel a nagymamád? / Hova 
megy a nagymamád reggel? – A piacra. A nagymamám a piacra megy reggel. / A 
piacra megy reggel a nagymamám. 
 
b) 1. Ki tanul szeptember óta magyarul? / Ki tanul magyarul szeptember óta? – Én. 
Én  tanulok magyarul szeptember óta. / Én tanulok szeptember óta magyarul. 2. Mióta 
tanulsz magyarul? – Szeptember óta. Szeptember óta tanulok magyarul. 3. Milyen 
nyelven tanulsz szeptember óta? / (Szeptember óta milyen nyelven tanulsz?) – 
Magyarul. Magyarul tanulok szeptember óta. 
 
 

2. FEJEZET 
 

1. 2. nyári 3. júniusi 4. pénteki 5. családi 6. sarki 7. gyári 8. tavaszi 9. külföldi 10. 
éttermi 11. anyai 12. belvárosi 13. nemzeti 14. afrikai 
 
2. 1. bécsi, gyulai 2. tokaji 3. havannai 4. berlini 5. kínai 
 
3. Ételek, italok: 1. meggyes 2. szénsavas 3. almás 4. fokhagymás 
Időjárás: 5. esős 6. felhős 7. napos 
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Ruházat: 9. csíkos 10. kockás 11. virágos 12. cipzáros / cipzáras 
Környezet, bútorok 13. csendes 14. zajos 15. emeletes 16. kényelmes 
 
4. 2. meggyes, barackos, barackosból 3. Kolbászos, sajtos, sajtost/sajtosat 4. áprilisi, 
májusi, májusit 5. tunéziai, dél-afrikai, dél-afrikaiakat 6. Emeletes, földszintes, 
földszintesben 7. vidéki, városi, városi 8. téli, nyári, nyári 
 
5. 2. Földszinti 3. kétszobás, egyszobás 4. háromszintes 5. világos, tízemeletes 6. 
egyszintes 7. Teraszos, virágos 8. Kertes 
 
6. Ez itt a dolgozószobám. Már megterveztem, hogyan akarom berendezni. A falak 
zöldek lesznek. Két asztal lesz a szobában. Egyet az ablak elé teszek, mert ott sok a 
fény. Itt csinálok ékszereket. A másikat a fal mellé teszem, ez lesz az íróasztal. Az 
íróasztal fölé polcokat teszek a falra.  
Az asztal mögé teszem a széket. A két asztal közé pedig teszek egy jó nagy fotelt. A 
falakon sok kép lesz. A családi fotókat a fotel fölé teszem, az én festményeimet pedig 
az ablak és az ajtó közé. Szerintem barátságos szoba lesz. 
 
7. 2. A két asztalt egymás mellé teszi. 3. A papírkosár az asztal alatt lesz. 4. Az egyik 
asztalt az ablak alá teszi. 5. A szék az asztal mögött lesz/áll majd. 6. A festményeket 
az ablak és az ajtó közé teszi. 
 
8. 2. Samu 3. József 4. Kinga 5. Bence 6. Bálint 7. Anna 8. Petra 
 
9. a)  
 tanári asztal  
Anna és András ITT Marci, Tomi és Balázs, 

fölöttük egy lufi 
Anna és András VAGY 
ITT 

 
b) Marci talált egy régi fényképet a gimnáziumi osztályáról. Majdnem az összes 
osztálytársa ott van, Anna és András is. Marci középen áll Tomival és Balázssal, 
mögöttük a tanári asztal van. Fölöttük az nem egy lámpa, hanem egy lufi. Anna és 
András is ott van/vannak mellettük. Tőlük balra, egy padon állnak. 
  
10. 2. Itt tilos hangosan beszélgetni. 3. Itt szabad parkolni. Itt tilos parkolni. 4. Itt 
szabad balra kanyarodni. Itt tilos balra kanyarodni. 5. Itt szabad biciklizni. Itt tilos 
biciklizni. 6. Itt szabad enni. Itt tilos enni. 7. Itt szabad dohányozni. Itt tilos 
dohányozni. 8. Itt szabad alkoholt fogyasztani. Itt tilos alkoholt fogyasztani. 
 
11. 2. A parkolóban a parkolásért fizetni kell. 3. A kereszteződésben lassítani kell. 4. 
Az egyetemi előadásokon jegyzetelni kell. 5. A mozielőadásra jegyet kell venni. 6. A 
jó éttermekben pénteken este asztalt kell foglalni. 7. Sportolás után pihenni kell. 
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12. 1. A könyvtárban nem szabad hangosan beszélgetni, nem szabad enni és inni, nem 
szabad dohányozni és alkoholt fogyasztani. 2. A parkban tilos szemetelni, szabad/tilos 
grillpartit tartani, szabad/tilos focizni, szabad/tilos kutyát sétáltatni, nem kell belépőt 
fizetni. 3. Az iskolában rendet kell tartani, nem szabad a folyosón szaladgálni, és nem 
szabad késni az órákról. 4. Az uszodában belépőjegyet kell fizetni. Nem szabad utcai 
cipőben bemenni, úszósapkát kell viselni, és nem szabad a vízbe ugrálni. 5. A 
villamoson jegyet kell venni. Nem szabad enni és inni. Az idősebb embereknek 
ülőhelyet kell adni. 6. A vonatból kihajolni tilos. Az Intercityre helyjegyet kell venni. 
A vonatban szabad telefonálni, ha másokat nem zavarunk vele. 
 
13. virágosak. Az épületek régiek, de szépek. Az emberek kedvesek és barátságosak. 
A gyerekek udvariasak. A szomszédok egy kicsit kíváncsiak, de segítőkészek. A 
kisboltok jók, csak egy kicsit drágák. 

 
14.  

Alapfok Középfok Felsőfok 
 1. jó jobb a legjobb 
 2. száraz szárazabb a legszárazabb 
 3. drága drágább a legdrágább 
 4. könnyű könnyebb a legkönnyebb 
 5. előnyös előnyösebb a legelőnyösebb 
 6. alacsony alacsonyabb a legalacsonyabb 
 7. vicces viccesebb a legviccesebb 
 8. meleg melegebb a legmelegebb 
 9. barátságos barátságosabb a legbarátságosabb 
10. egészséges egészségesebb a legegészségesebb 
11. kevés kevesebb a legkevesebb 
12. csendes csendesebb a legcsendesebb 
13. biztonságos biztonságosabb a legbiztonságosabb 
14. hosszú hosszabb a leghosszabb 
 
15. 2. kevesebb 2. drágább 3. Alacsonyabb/Kevesebb 4. jobb 5. zajosabb 
 
16. 2. (Egy) biztonságosabb városrészben szeretnék lakni. 3. (Egy) világosabb 
konyhát szeretnék. 4. (Egy) kényelmesebb kanapét szeretnék. 5. (Egy) könnyebb 
laptopot szeretnék. 6. (Egy) újabb/modernebb fotelt szeretnék. 7. (Egy) barátságosabb 
nappalit szeretnék. 8. (Egy) szebb asztalt szeretnék. 

 
17. 2. udvariasabbak 3. nehéz, könnyebb 3. jók, jobbak 4. okos, intelligensebb  
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18. a) 2. Andreával 3. lakásra 4. A lakásáról 5. turizmusból 6. valami   
b) 2. Kivel 3. Mire 4. Miről 5. Miből/(Kivel) 6. Mi 
 
19. 2. lakunk, lakom, lakik 3. élnek, élek, él 4. költöznek, költözöm, költözik 
 
20. 2. Háziállatot tartok. 3. Mindenre találunk megoldást. 4. Lakást veszek a fiamnak. 
5. A saját lakás biztonságot ad. 6. Az interneten láttam a hirdetést. 7. Fizetem a hitelt. 
8. Keveset költök fűtésre. 9. Ezt a lányt Juditnak hívják. 
 
21. – Jó napot kívánok! Lakást szeretnék venni. 
– Nagyon sok szép eladó lakásunk van. Milyen lakásra gondol? 
– Legalább háromszobás lakást keresek. 
– Ezeket a lakásokat tudom mutatni. Ez a kettő a belvárosban van, ez pedig a 
kertvárosban. 
– Belvárosi lakást keresek. Mikor lehet megnézni a lakásokat? 
– Egy pillanat, megnézem a naptáramat... 
 
23. 2. tilos, tilos 3. Szabad, szabad 4. Kell, kell 5. Kell, kell 6. Szabad, szabad  7. Kell, 
kell 
 
25. a) 2. Tényleg? Nálunk ott is szabad. 3. Tényleg? Nálunk babakocsit tilos. 4. 
Tényleg? Én azt hittem, Gergőék házában tilos. 
 
b) 1. Elnézést, én azt hittem, ott kell. 2. Én azt hittem, később kell érte fizetni. 3 Igen? 
Én azt hittem, ingyen van! 4. Bocsánat, én azt hittem, hogy itt a belépőjegyért kell 
fizetni.  
 
26. enni 3. inni 4. aludni 5. pihenni 6. kérdezni 7. válaszolni 
 
27. 2. Este 11 után nem szabad hangosan zenét hallgatni. 
3. Reggeli közben nem szabad telefonálni. / Nem szabad reggeli közben telefonálni. 
Nem szabad telefonálni reggeli közben. 
4. A kertben tilos dohányozni. 
5. Tilos bulit tartani a mi házunkban. / A mi házunkban tilos bulit tartani. 
6. Soha senkivel nem szabad veszekedni. 
7. Minden szombaton virágokat kell öntözni. 
8. Reggel sietni kell.   
9. Segíteni kell a konyhában. / A konyhában segíteni kell. 
10. Ebben az étteremben kell asztalt foglalni. / Kell asztalt foglalni ebben az 
étteremben. 
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28. Néhány példa: 1. A színházban nem szabad hangosan beszélgetni, belépőjegyet 
kell venni, (nem) szabad a színésszel együtt mondani a szöveget, tilos kiabálni és 
telefonálni. 2. Az áruházban fizetni kell (a vásárlásért), nem szabad túl sok pénzt 
költeni, szabad ruhákat próbálni. 3. A piacon nem szabad túl sok pénzt költeni, (nem) 
szabad alkoholt inni, szabad kérdezni, szabad telefonálni. 4. A kocsmában szabad 
alkoholt inni, nem szabad fizetés nélkül hazamenni, szabad hangosan beszélgetni és 
(néha) kiabálni. A hotelben szabad telefonálni, szabad kérdezni, szabad alkoholt inni 
és szabad hangosan beszélgetni. nem szabad fizetés nélkül hazamenni. 
 
 

3. FEJEZET 
 
1. 2. hetente 3. évente kétszer 4. naponta háromszor 5. évente 6. havonta négyszer-
ötször 7. háromhavonta 8. négyhetente 9. kétévente 10. ötnaponta 11. hétévente 12. 
kéthetente 
 
2. 2. Szinte soha. 3. Évente egyszer. 4. Naponta legalább egy órát. 5. Hetente 
háromszor-négyszer  
 
3. Anna minden reggel hatkor kel fel. Hetente legalább háromszor fut, sportolással 
átlagosan naponta fél órát tölt. Futás után lezuhanyozik, kisminkeli magát, aztán 
dolgozni megy. A munkahelyén számítógéppel dolgozik, általában hetente 30 órát tölt 
a számítógép előtt, és naponta körülbelül két órát tévézik. Mindennap főz és legalább 
hetente kétszer megy piacra. Nagyon szeret fényképezni, minden hétvégén egy-két 
órát fotózik. 
 
4. a) 2. úszás 3. sportolás 4. sörözés 5. kirándulás 6. meghívás 7. tudás 8. vásárlás 9. 
pihenés 10. alvás 11. evés 12. filmnézés 13. naplóírás 14. nyelvtanulás 15. 
versolvasás 16. hegymászás 
 
b) 2. kiállít valamit 3. összefoglal valamit 4. foglalkozik valamivel 5. kirándul 
valahova 6. megold valamit 7. ünnepel valamit/valakit 8. alkot valamit 9. tortát süt 11. 
zenét hallgat 11. bélyeget gyűjt 12. krimit olvas 
 
5. 1. főzés 2. síelés, teniszezés, kajakozás 3. pihenés 4. találkozás, sörözés, 
beszélgetés, nevetés 
 
6. 2. Tilos parkolni! Tilos a parkolás! 3. Tilos telefonálni! Tilos a telefonálás! 4. Tilos 
fényképezni! Tilos a fényképezés! 5. Tilos biciklizni! Tilos a biciklizés! 6. Tilos 
leszállni! Tilos a leszállás! 7. Tilos alkoholt fogyasztani! Tilos az alkoholfogyasztás! 
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7. 2. jöhetünk 3. ehettek, ehetitek 4. alhatok 5. fejlődhet 6. próbálhatnak, próbálhatják 
7. kérhetsz, kérheted 8. rajzolhat, rajzolhatja 9. vehetek, vehetem 10. ígérhetsz, 
ígérheted 11. meghívhattok, meghívhatjátok 12. játszhatnak, jatszhatják 
 
8. 2. ehetek, ehetsz 3. Játszhatok, játszhatsz 4. Focizhatok, focizhatsz 5. 
Kipróbálhatom, kipróbálhatod 6. Elmehetek, elmehetsz 7. Találkozhatok, 
találkozhatsz 8. Ihatok, ihatsz 
 
9. 2. Nem telefonálhatunk minden este a barátainknak. 3. Nem mehetünk minden 
délután a városba a barátainkkal. 4. Nem ehetünk mindennap hamburgert. 5. Csak 
hétvégén nézhetünk éjjel egyig tévét. 6. Naponta csak egy órát számítógépezhetünk. 
7. Nem hallgathatunk hangosan zenét. 8. Nem tölthetünk órákat a közösségi 
portálokon. 
 
10. 2. nézni 3. takarítani 4. dönteni 5. játszani 6. utazni 7. enni 8. aludni 9. feküdni 10. 
olvasni 11. csinálni 12. tanítani 13. hallani 14. dolgozni 15. lakni 16. inni 17. lenni 18. 
venni 
 
11. 1. Mit akarsz enni? / Már nem tudok dolgozni, csak enni szeretnék. 2. Sajnos nem 
tud jól úszni, de imád kajakozni ésvitorlázni. / ... szeret például síelni. 3. Nem akartok 
moziba menni? / Inkább pihenni szeretnénk. 
 
12. 2. Szeretsz? – Igen, szeretlek. 3. Kedvelsz? – Igen, kedvellek. 4. Felhívsz ma este? 
– Igen, felhívlak. 5. Látsz minket? – Igen, látlak titeket. 6. Hallasz bennünket? – Igen, 
hallak benneteket. 7. Értesz bennünket? – Igen, értelek benneteket. 8. Hazakísérsz 
minket? – Igen, hazakísérlek titeket. 
 
13. 1. Megírom ezt a levelet, utána beszélgethetünk. 2. Felhívok egy ügyfelet, utána 
ebédelhetünk. 3. Elolvasom ezt a dokumentumot, utána kávézhatunk. 4. Megtanulom 
a magyar szavakat, utána sörözhetünk. 5. Megfőzöm a vacsorát, utána kártyázhatunk. 
6. Megnézem ezt a filmet, utána gyakorolhatunk. 7. Elmegyek a boltba, utána 
tanulhatunk. 8. Megcsinálom a szendvicseket, utána indulhatunk. 
 
14. 2. Megreggelizem 3. Megkeresem 4. Megiszom 5. Megeszem 6. Megvacsorázom 
7. Megírom 8. Elolvasom 9. Elmesélem 10. Megcsinálom 11. Elmagyarázom 12. 
Elmegyek 13. Megnézem 14. Elmosogatok 15. Megmutatom  
 
15. 1. Mit csinálsz ma még? – Megírom a blogot, aztán sétálok egy kicsit. 
Mit csinálsz most? – Éppen blogot írok. 
Megírtad már a blogot? – Nem, éppen most írom. 
 
2. Szeret Bori filmet nézni? – Igen, minden este megnéz egy filmet. 



MagyarOK	A2+	A	munkafüzet	megoldókulcsa	/	Answer	key	to	the	exercise	book	
	

© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu 12 

Mit csinál Bori? – Nem tudom, talán egy filmet néz. 
Borinak ma este sok ideje van. – Akkor biztosan megnéz egy filmet. 
 
3. Mit csinálsz ma délután? – Elolvasom az újságot, aztán megfőzöm a vacsorát. 
Mit csinálsz most? – Egy cikket olvasok. 
Általában mit csinálsz szabadidődben? – Sokat olvasok. 
 
4. Szükségem van tavaszi cipőre. Veszek egyet. 
Elmegyek a városba. Veszek egy cipőt. 
Ez a cipő nagyon tetszik nekem. Megveszem. 

 
16. 2. reggelizik, Megreggelizik 3. leckét ír, Megírja a leckét 4. szendvicset eszik, 
Megeszi a szendvicset 5. zöldséget vesz, megveszi a zöldséget 6. vacsorát főz, 
Megfőzi a vacsorát 7. mosogat, Elmosogat 8. filmet néz, Megnézi a filmet  

 
17. 2. Azért mennek színházba a nővéremék / a nővéremék színházba, mert fellép az 
orosz balett. Fellép az orosz balett, ezért mennek színházba a nővéremék / a 
nővéremék színházba. 3. Azért főzöl ebédet, mert vendégek jönnek. Vendégek 
jönnek, ezért főzöl ebédet. 4. Azért nem érünk rá szombaton, mert koncertre 
megyünk. Koncertre megyünk, ezért nem érünk rá szombaton. 5. Azért nem tudunk 
boltba menni, mert éppen süteményt sütünk. Éppen süteményt sütünk, ezért nem 
tudunk boltba menni. 6. Azért ismerem Londont, mert két évig ott éltem. Két évig 
Londonban éltem, ezért ismerem (Londont). 7. Szabadságra megyek, mert szükségem 
van pihenésre. Szükségem van pihenésre, ezért szabadságra megyek. 
 
18. 2. róla 3. róluk 4. rólatok, Rólunk 5. rá 6. rám, rád 7. rájuk 8. benne 9. belőlem  
 
19. 2. hallgatók 3. olvasók / látogatók 4. látogatók 5. vásárlók 6. tanulók 7. 
felhasználók 8. lakók 
 
20. 2. filmrendező 3. autószerelő 4. cégvezető 5. zeneszerző 6. tájképfestő 7. 
bankrabló 

 
21. 1. gengszterek, egerek, macskák, macska-egér konfliktusok és kalandok 2. hajók, 
kikötők, férfiak, éjjeliőrök és őrtornyok 3. színházak, dramaturgok, lányok, dolgok, 
életek, férjek, gyerekek és színészek 
 
22. 2. a nyelvtant, a programot 3. az újságot 4. a nagymamáját, (a város legjobb 
éttermét) 5. a szobátokat 6. minden zöldséget 7. a kedvenc levesedet  8. az összes bort 
9. a város legjobb éttermét, a programot 10. az összes olasz filmet, a programot, a 
város legjobb éttermét 11. a programot 12. a programot, anya születésnapi buliját 
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23. Először megreggelizem, utána kitakarítom a lakást, aztán elmegyek  a boltba és 
bevásárolok. Utána megfőzöm az ebédet, megírom a leckémet, és meglátogatom a 
barátnőmet. Este pedig elmegyek színházba. 
 
25. 2. Mikor mosogatsz el végre? 3. Ebben a múzeumban a balatoni állatvilágot 
ismerhetjük meg. (A balatoni állatvilágot ismerhetjük meg ebben a múzeumban.) 4. 
Robit kérdezem meg a filmről. / A filmről Robit kérdezem meg. 5. Miért nem 
magyarázod el a fizikát? 6. Ki írja meg a házi feladatot? 7. Ezt a fesztivált rendezik 
meg augusztusban. / Augusztusban ezt a fesztivált rendezik meg. 
8. Általában este főzöm meg az ebédet. / Az ebédet általában este főzöm meg. 
 
26. 2. – Mit ismerhetünk meg (ebben a múzeumban)? – A kommunizmus történetét. / 
A kommunizmus történetét ismerhetjük meg. 3. – Mit írsz meg / ír meg ebéd előtt? – 
Ezt az e-mailt. / Ezt az e-mailt írom meg. 4. – Hova mész el / megy el? –  A boltba. / 
A boltba megyek el. 5. – Mikor mosogattok el / mosogatnak el? – Vacsora után. / 
Vacsora után mosogatunk el. 6. – Mit olvasol el / olvas el? – Ezt a cikket. / Ezt a 
cikket olvasom el. 7. – – Mit takarítasz ki / takarít ki hétvégén? – A lakásomat. / A 
lakásomat takarítom ki hétvégén. 

 
 

4. FEJEZET 
 

1. én: pihentem, beszéltem, gyakoroltam, maradtam, vártam 
te: pihentél, beszéltél, gyakoroltad, maradtál, vártad 
Ön, ő: pihent, beszélt, gyakorolta, maradt, várta 
mi: pihentünk, beszéltünk, gyakoroltuk, maradtunk, vártuk 
ti: pihentetek, beszéltetek, gyakoroltátok, maradtatok, vártátok 
Önök, ők: pihentek, beszéltek, gyakorolták, maradtak, várták 
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2.  
Te Otília 

2. – Telefonáltál a szüleidnek? 
– Igen, telefonáltam nekik. 
 
3. – Beszéltél a barátoddal? 
– Nem, nem beszéltem vele. 
 
4. – Bevásároltál? 
– Nem, nem vásároltam be. 
5. – Kipihented magadat? 
– Igen, kipihentem magamat. 
6. – Megírtad az e-maileket? 
– Igen, megírtam őket. 
7. – Megtanultad az új szavakat? 
– Még nem tanultam meg őket. 
8. – Akartál sportolni hétvégén? 
– Igen, akartam (sportolni hétvégén). 
 
9. – Sokat gyalogoltál hétvégén? 
– Igen, sokat (gyalogoltam). 
 
10. – Sportoltál tegnap? 
– Igen, sportoltam. 

2. – Telefonált a szüleinek Otília / Otília 
a szüleinek? 
– Igen, telefonált nekik. 
3. – Beszélt a barátjával Otília / Otília a 
barátjával? 
– Nem, nem beszélt vele. 
4. – Bevásárolt Otília? 
– Nem, nem vásárolt be. 
5. – Kipihente magát Otília?  
– Igen, kipihente magát. 
6. – Megírta Otília az e-maileket? 
– Igen, megírta őket. 
7. – Megtanulta Otília az új szavakat? 
– Még nem tanulta meg őket. 
8. – Akart sportolni hétvégén Otília / 
Otília hétvégén? 
– Igen, akart (sportolni hétvégén). 
9. – Sokat gyalogolt hétvégén Otília / 
Otília hétvégén? 
– Igen, sokat (gyalogolt). 
10. – Sportolt tegnap Otília / Otília 
tegnap? 
– Igen, sportolt. 

 
3. Aztán szkájpolt a barátnőjével. Elmesélte neki (azt), hogy mit csinált előző nap. 
Utána tanult a következő vizsgájára. Ebédre a kedvenc pizzáját rendelte. Délután 
telefonált a barátjának. Fél négykor kisétált a Tisza-partra, és a barátját várta. 
 
4. a) Egész életemben utáltam (múlt) túrázni. De az egyik barátom tegnap egész este 
arról beszélt (múlt), hogy milyen szép a természet, gondoltam (múlt), megnézem 
(jelen). Nehéz elhinni, de kirándultam (múlt) hétvégén! Nem ültem (múlt) a 
számítógép előtt egész szombaton, nem telefonáltam (múlt) senkinek és nem jártam 
(múlt) a városban. Én csináltam (múlt) a szendvicseket, én pakoltam be (múlt) a 
hátizsákba! Rengeteget gyalogoltam (múlt)  az erdőben a sok egyforma fa között, 
ráadásul eltévedtem (múlt). Nagyon féltem (múlt) … Soha többé nem megyek ki 
(jelen) a városból!  
 
b) 2. Mit csináltál hétvégén? 3. (Sokat) ültél a számítógép előtt? 4. Telefonáltál 
valakinek szombaton? 5. Jártál a városban? 6. Csináltál szendvicseket? 7. Te pakoltál 
be a hátizsákba? 8. Sokat gyalogoltál? 9. Nem tévedtél el? 10. Féltél? 
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5. én: felhívtam, kérdeztem, kávéztam / te: születtél, felhívtad, kérdezted, kávéztál /  
Ön, ő: született, felhívta, kérdezte, kávézott mi: születtünk, felhívtuk, kérdeztük, 
kávéztunk ti: születtetek, felhívtátok, kérdeztétek, kávéztatok Önök, ők: születtek, 
felhívták, kérdezték, kávéztak   
 
6. 2. olvasta 3. teázott 4. kapott 5. keresett 6. Hozott 7. hozott 8. hazaérkezett, 
meghívta 
 
7. 2. Először pingpongoztam, utána teniszeztem is. / Először pingpongoztál, utána 
teniszeztél is. / Andrea először pingpongozott, utána teniszezett is.  3. Először csak 
bicikliztem, utána motoroztam is. / Először csak bicikliztél, utána motoroztál is. / 
Norbert először csak biciklizett, utána motorozott is. 4. Először megreggeliztem, 
utána dolgoztam. / Először megreggeliztél, utána dolgoztál. / Lilla először 
megreggelizett, utána dolgozott. 5. Kaptam egy zongorát, utána elkezdtem 
zongorázni. / Kaptál egy zongorát, utána elkezdtél zongorázni. / Hajni kapott egy 
zongorát, utána elkezdtem zongorázni. 6. Először ebben a lakásban laktam, utána 
elköltöztem. / Először ebben a lakásban laktál, utána elköltöztél. / Először ebben a 
lakásban lakott, utána elköltözött. 7. Először küldtem egy csokor virágot a 
művésznőnek, utána meglátogattam. / Először küldtél egy csokor virágot a 
művésznőnek, utána meglátogattad. / Attila először küldött egy csokor virágot a 
művésznőnek, utána meglátogatta.  
 
8. én: töltöttem, játszottam, elfelejtettem / te: futottál, töltötted, játszottál, elfelejtetted 
/ Ön, ő: futott, töltötte, játszott, elfelejtette / mi: futottunk, töltöttük, játszottunk, 
elfelejtettük / ti: futottatok, töltöttétek, játszottatok, elfelejtettétek / Önök, ők: futottak, 
töltötték, játszottak, elfelejtették  
 
9. a) Az unokatestvérem épített ott a tengerparton egy házat. Reggelente készítettem 
egy jó teát, és délelőtt csak lazítottam. Gyorsan elfelejtettem az itthoni problémáimat. 
Délután az unokatestvérem tanított szörfözni, én pedig segítettem neki a ház körül. 
 
b) ... épített ott a tengerparton egy házat. Vilmos reggelente készített egy jó teát, és 
délelőtt csak lazított. Gyorsan elfelejtette az itthoni problémáit. Délután az 
unokatestvére tanította szörfözni, ő pedig segített neki a ház körül. 
 
10. te: Hittél, Voltál, Megvetted, ittál / Ön, ő: Hitt, Volt, Megvette, ivott / mi: Hittünk, 
Voltunk, Megvettük, ittunk / ti: Hittetek, Voltatok, Megvettétek, ittatok / Önök, ők: 
Hittek, Voltak, Megvették, ittak 
 
11. 2. voltál, kimentem 3. Elvitték, mentünk 4. vetted ki, hittem, vetted ki 5. 
Megetted, ettem  
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12. a) 2. Elmegyek a gyógyszertárba, veszek kamillateát és aszpirint. 3. Gyorsan 
hazamegyek. 4. Sok-sok kamillateát iszom, és vitaminokat eszem. 5. Egész nap 
ágyban vagyok. 6. Másnapra semmi bajom nincs (tagadószó (nem) és ige (van)). 
 
b) 2. Elmentem a gyógyszertárba, vettem kamillateát és aszpirint. 3. Gyorsan 
hazamentem. 4. Sok-sok kamillateát ittam, és vitaminokat ettem. 5. Egész nap ágyban 
voltam. 6. Másnapra semmi bajom nem volt. 
 
c) 2. Mit vettél a gyógyszertárban? – Kamillateát és aszpirint (vettem). / Mit vett Éva 
a gyógyszertárban? – Kamillateát és aszpirint (vett). 3. Mit csináltál utána? – Gyorsan 
hazamentem. / Mit csinált utána? – Gyorsan hazament. 4. Mit ittál és ettél? – Sok-sok 
kamillateát (ittam,) és vitaminokat (ettem). / Mit ivott és evett? – Sok-sok kamillateát 
(ivott,) és vitaminokat (evett). 5. Hol voltál napközben? – (Egész nap) ágyban voltam. 
/ Hol volt napközben? – (Egész nap) ágyban volt. 6. Másnap is beteg voltál? – Nem, 
másnapra semmi bajon nem volt. / Másnap is beteg volt? – Nem, másnapra semmi 
baja nem volt. 
 
13. -t: sétáltam, sétáltál, sétált; bevásároltam, bevásároltál, bevásárolt; jártam, jártál, 
járt; köszöntem, köszöntél, köszönt; maradtam, maradtál, maradt; akartam, 
akartál/akartad, akart/akarta; ebédeltem, ebédeltél, ebédelt  
-t/-ott/-ett/-ött: úsztam, úsztál, úszott; olvastam, olvastál/olvastad, olvasott/olvasta; 
kerestem, kerestél/kerested, keresett/kereste; kérdeztem, kérdeztél/kérdezted, 
kérdezett/kérdezte; utaztam, utaztál, utazott  
-ott/-ett/-ött: értettem, értettél/értetted, értett/értette; sütöttem, sütöttél/sütötted, 
sütött/sütötte; hallottam, hallottál/hallottad, hallott/hallotta 
Rendhagyó igék: jöttem, jöttél, jött; ettem, ettél/etted, evett/ette; vettem, vettél/vetted, 
vett/vette; tettem, tettél/tetted, tett/tette 
 
14. 2. várta / várta / várt 3. csináltam / csináltam / csináltam 4. találtuk / találtunk / 
találtunk 5. telefonált / telefonált 6. írták / Írtak 7. vitted / Vittél / vitted 8. ültetek / 
ültetek 
 
15. 2. jelen (ti) / múlt (ők) 3. múlt 4. jelen 5. múlt 6. múlt 7. jelen 8. jelen 9. múlt 10. 
jelen (ti) / múlt (ők) 
 
16. 2. Szia, Zsuzsa! Bocs, de nem tudtalak előbb visszahívni, mert ebédelni voltam. 3. 
Szia, Anya! Futni voltam, amikor kerestél. 4. Zitukám, nagyon jó estém volt tegnap! 
Elmentem táncolni, és megismerkedtem egy kedves fiúval.  
 
17. 2. Adél azt kérdezte, (hogy) pizzát rendeltem-e. Adél azt kérdezte, (hogy) mit 
rendeltem. 3. Adél azt kérdezte, (hogy) kaptam-e pénzt a fordításért. Adél azt 
kérdezte, (hogy) miért kaptam pénzt. 4. Adél azt kérdezte, (hogy) sütöttem-e valamit. 
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Adél azt kérdezte, (hogy) mit sütöttem. 5. Adél azt kérdezte, (hogy) találkoztam-e 
Petrával. Adél azt kérdezte, (hogy) kivel találkoztam. 
 
18. 1. Beszéltél Emesével? – Igen. Azt mondta, hogy nem tud eljönni velünk moziba. 
2. Megkérdezted, kinek telefonált Laci? – Igen, azt válaszolta, hogy Hannának. 3. 
Elolvastátok, mit üzent anya? – Igen, azt írta, hogy mindenkit sokszor puszil. 4. Miért 
nem jött el Hajni színházba? – Mert azt hitte, hogy jövő héten lesz. 5. Miért kerestél 
telefonon? – Azt akartam kérdezni, hogy együtt ebédelünk-e.  
  
19. a) 2. Rafaellel / az új kollégával 3. Rafaellel / az új kollégával 4. otthon 5. az OK-
nyelviskolába 6. Gyönyörű helyeken 
 
b) 2. Kivel 3. Kivel 4. Mit 5. Hova 6. Hol 
 
20. 2. Mit akartál a konyhában? – Egy pohár vizet inni. 3. Mit vezettél? – Egy gyors 
autót. 4. Mit főztél? – Nagyon finom marhapörköltet. 5. Mit pakoltál a hátizsákba? – 
Szendvicseket és vizet. 6. Mit tanultál? – Az új szavakat. 7. Mit hallgattál? – 
Klasszikus zenét. 8. Mit ünnepeltél? – A születésnapomat. 9. Mit mondtál Tibinek? – 
Azt, hogy nem érek rá pénteken. 10. Mit kerestél? – A kulcsomat. 
 
21. 2. kerestelek 3. vártalak 4. tanítottalak 5. fényképeztelek le 6. vittelek el 7. 
látogattalak meg 
 
23. 2. elnököt 3. razziát 4. ünnepi beszédet 5. kampányt 6. Jászai Mari-díjat 7. három 
meccset 8. koncertet 
  
24. 2. volt 3. szerelt 4. adott 5. tanult 6. tanított 7. írt 8. válaszolt 9. utazott 10. evett  
 
25. 2. Az autókereskedő autókat árul. 3. A taxisofőr taxit vezet. 4. A professzor 
előadást tart. 5. A diák egyetemre jár. 6. A regényíró regényeket ír. 7. A fodrász hajat 
vág. 8. A zeneszerző zenét szerez. 9. A matematikus matematikai problémákkal 
foglalkozik.  
 
27. 2. Az új projekten gondolkodott. Gondolkodott az új projekten. 3. Egy gyönyörű 
kertet tervezett. Tervezett egy gyönyörű kertet. 4. A férjével táncolt. Táncolt a 
férjével. 5. Egy finom tortát sütött. Sütött egy finom tortát. 6. A leveleire válaszolt. 
Válaszolt a leveleire. 7. A hegyekben túrázott. Túrázott a hegyekben. 8. A kisautóival 
játszott. Játszott a kisautóival. 9. A spanyol nyelvet gyakorolta. Gyakorolta a spanyol 
nyelvet. 
 
28. 1. a) Klára egy sütemény süt / süt egy süteményt. b) Klára ma délután egy 
sütemény süt / süt egy süteményt. c) Klára ma délután otthon egy süteményt süt. / 
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Klára ma délután süt egy süteményt otthon. / Klára ma délután otthon süt egy 
süteményt.  2. a) Telefonál a rokonainak. / A rokonainak telefonál. b) Zsuzsi telefonál 
a rokonainak. / Zsuzsi a rokonainak telefonál. c) Zsuzsi a rokonainak telefonál este. / 
Zsuzsi este a rokonainak telefonál. / Zsuzsi telefonál a rokonainak este. / Zsuzsi este 
telefonál a rokonainak. 3. a) Géza egy lakást bérel. / Géza bérel egy lakást. b) Géza a 
városban egy lakást bérel. / Géza egy lakást bérel a városban. Géza a városban bérel 
egy lakást. / Géza a városban egy lakást bérel. c) Géza tavaly óta egy lakást bérel a 
városban. / Géza tavaly óta bérel egy lakást a városban. / Géza tavaly óta a városban 
bérel egy lakást. / Géza tavaly óta a városban egy lakást bérel. 
 
29. 2. A kapitány az utastérben látott egy egeret. / A kapitány az utastérben egy egeret 
látott. / A kapitány látott egy egeret az utastérben. / A kapitány egy egeret látott az 
utastérben. 3. Sára pénteken gulyáslevest ebédelt. / Pénteken Sára gulyáslevest 
ebédelt. / Sára gulyáslevest ebédelt pénteken. 4. A magyar konyha kevés fűszert 
használ. 5. Tibi a kirándulás után a barátnőjével beszélt. / Tibi a kirándulás után 
beszélt a barátnőjével. Tibi a barátnőjével beszélt a kirándulás után. / Tibi beszélt a 
barátnőjével a kirándulás után. A kirándulás után Tibi beszélt a barátnőjével. / A 
kirándulás után Tibi a barátnőjével beszélt. 6. Ágotáék holnap este moziba mennek. 
Holnap este Ágotáék moziba mennek. 
 
30. a) 2. tanult 3. grillezett 4. telefonált 5. tartott 6. szkennelte 7. fotózott 8. sétált 9. 
fejtett 10. utazott 11. dolgozott 12. várta 
 
b) 2. Pisti tanult a viszgájára. 4. Péter telefonált a barátnőjének. 5. Orsolya tartott egy 
nagy bulit. 6. Kálmán szkennelte a régi fotóit. 8 Piroska sétált a városban. 11. Márk 
dolgozott a diplomamunkáján. 12. Gábor várta a barátnőjét. 
 
 

5. FEJEZET 
 

1. 2. tudtuk 3. tudtál 4. akarta 5. akartak 
 
2. a) szerettél, Szeretett, szeretett, szerettünk, Szerettetek, Szerettek, szerették  
b) akartál, akart, akarta, akartunk, Akartatok, akartak, akartak 
c) tudtál, Tudott, tudta, tudtuk, tudtatok, tudtak, tudtak 
 
3. Mindig Spanyolországban akartam tanulni. Ez volt a gyerekkori álmom. Nagyon 
szerettem spanyolul beszélni, és jól is tudtam spanyolul, vagy legalábbis azt hittem, 
hogy jól tudok. Tavaly kaptam egy ösztöndíjat, és egy évet Madridban járhattam 
egyetemre. Nem akartam kollégiumban lakni, inkább egy családnál béreltem szobát. 
Szerettem náluk lakni, mert így mindennap gyakorolhattam a nyelvet. Ez hasznos 
volt, mert beszélni az első időkben csak nehezen tudtam. Tetszett az egyetem is, 
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nagyon szerettem előadásokra járni. Sok emberrel megismerkedtem, és a 
spanyoltudásom is javult. Olyan jól éreztem magamat, hogy év végén nem akartam 
hazajönni. 
 
4. a) 2. szabad volt / Nálunk az órákon csendben kellett lenni. Nem volt szabad 
beszélgetni. 3. szabad volt / Nálunk az órákon nem volt szabad kérdezni. Nekünk 
válaszolni kellett. 4. szabad volt / Nálunk a tantermekben nem volt szabad enni. 5. 
szabad volt / Nálunk nem volt szabad késni. Pontosan kellett érkezni. 
 
b) A mi gimnáziumunkban nagyon sokat kellett tanulni. Szigorúak voltak a tanáraink, 
de tudtak bennünket motiválni is. A dolgozatokra rengeteget kellett készülni.  
Minden év végén vizsgázni kellett. Sokszor nagyon izgultam, még ma is félek a 
vizsgáktól. Ha nem sikerült a vizsga, augusztusban lehetett utóvizsgázni. Ilyenkor 
egész nyáron tanulni kellett! 
Nem volt annyi technikai eszköz, mint ma. Például amikor én diák voltam, még nem 
volt internet, ezért nem lehetett internetezni. A házi feladatot is mindig kézzel kellett 
írni, nem számítógéppel. 
 
5. 2. Heten. 3. Kilencen. 4. Tizenketten. 5. Nyolcan. 6. Tízen. 7. Tizenhárman. 8. 
Heten. 
 
6. 2. Legalább húszan (lesznek orvosok). / Körülbelül húszan. / Elég sokan. 3. 
Legalább húszan (lesznek jogászok). / Körülbelül húszan. / Elég kevesen. 4. 
Körülbelül tizenketten. / Elég kevesen. 
 
8. a) mi: kértünk, vártuk, kértük / ti: vártatok, kértetek, vártátok, kértétek / Önök, ők: 
vártak, kértek, várták, kérték  

 
b) mi: hoztunk, néztünk, főztünk, hoztuk, megnéztük, megfőztük / ti: hoztatok, 
néztetek, főztetek, hoztátok, megnéztétek, megfőztétek / Önök, ők: hoztak, néztek, 
főztek, hozták, megnézték, megfőzték 
 
c) mi: tanítottunk, értettünk, sütöttünk, tanítottuk, értettük, megsütöttük / ti: 
tanítottatok, értettetek, sütöttetek, tanítottátok, értettétek, megsütöttétek / Önök, ők: 
tanítottak, értettek, sütöttek, tanították, értették, megsütötték 
 
d) mi: mentünk, voltunk, lettünk / ti: jöttetek, mentetek, voltatok, lettetek / Önök, ők: 
jöttek, mentek, voltak, lettek  
mi: ittunk, ettünk, vittünk, megittuk, megettük, vittük / ti: ittatok, ettetek, vittetek, 
megittátok, megettétek, vittétek / Önök, ők: ittak, ettek, vittek, megitták, megették, 
vitték 
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9. 2. magyaráztak 3. értettük 4. akartak 5. írtunk 6. ismerték 7. készültünk 8. 
csináltatok 
 
10. – Láttátok tegnap az esti filmet? – Igen, láttuk. És ti? – Mi nem láttuk. 
3. – Foglaltak már hotelszobát? – Igen, foglaltunk. És Önök? – Mi még nem 
foglaltunk.  
4. – Pihentetek egy kicsit tegnap este? – Igen, pihentünk. És ti? – Mi nem pihentünk. 
5. – Sportoltatok valamit tegnapelőtt? – Igen, sportoltunk. És ti? – Mi nem 
(sportoltunk). 6. Tudtatok segíteni Adélnak? – Igen, tudtunk (segíteni neki). És ti? – 
Mi nem tudtunk. 7. – Voltak valahol hétvégén? – Igen, voltunk (valahol hétvégén). És 
Önök? – Mi nem voltunk. 8. Ettetek tegnap valami finomat? – Igen, ettünk (valami 
finomat). – Mi nem ettünk (semmi finomat). 
 
11. a) 2. Ezt a szót nem értettem. 3. A magyartanárunkat vártuk. 4. Régen is szerettem 
a magyar nyelvet. 5. Megismertük Magyarországot. 6. Az új szavakat tanultuk. 7. Jó 
jegyeket kaptunk. 8. Jó viszonyban voltunk az osztálytársainkkal. 
 
b) 2. Mikor hívtad a pincért? 3. Ismertétek a magyar könyhát, mielőtt Magyarországra 
jöttetek? 4. Főztél már gulyáslevest? 5. Melyik süteményt kértétek? 6. Te fizetted az 
ebédet? 
 
c) 2. Honnan ismerték az idegenvezetőt? 3. Hol töltötte az augusztust? 4. Régen is 
szerettek külföldön nyaralni? 5. Kinek küldték azt a szép képeslapot? 6. Várta már a 
nyarat? 
 
12. 2. beszélgettetek? / Megbeszéltétek 3. Elolvastátok / Olvastatok 4. Megírtátok / 
Írtatok 5. Hallgattatok / Meghallgattátok 6. Néztetek / Megnéztétek 7. kaptatok / 
Megkaptátok 8. Értettetek / Megértettétek 
 
13. 2. Pontosan, fáradtan 3. rosszul 4. remekül, jól 5. nagyon fiatalon 
 
14. Este nagyon későn feküdtem le, viszont reggel korán kellett felkelni. Nagyon 
fáradtan ébredtem, fájt a fejem, és mindenre idegesen reagáltam. A barátommal 
csúnyán összevesztem, az egyetemen nem tudtam koncentrálni, sőt, még a kutyámmal 
sem voltam kedves. Úgy tűnik, hogy nekem mindenképpen szükségem van napi nyolc 
óra alvásra. Ma lefekszem időben, és holnap biztosan jó napom lesz. 
 
15. 2. Lassan végez a feladataival. 3. Csúnyán ír. 4. Mindig rosszkedvűen jön 
iskolába. 5. Minden kérdésre rosszul/hibásan válaszol. 6. Mindig udvariatlanun beszél 
a tanárokkal. 7. Soha nem friss: mindig fáradtan jön az órára. 8. Nagyon rosszul 
érettségizik. 
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16. 2. Betti holnap nyelvvizsgázik, mégsem izgul. 3. Janka ma még nem evett semmit, 
mégsem éhes. 4. Borinak alig van pénze, mégis mindennap étteremben vacsorázik. 5. 
Pistit nem érdekli a fényképezés, mégis elmegy a fotókiállításra. 6. Éva nem sokat 
találkozott Nellivel, mégis nagyon megszerette. 7. Jól keresek, mégsem vagyok 
elégedett a munkahelyemmel. 8. Robinak van felesége, mégis más nőkkel táncol. 
 
17. 2014-ben Firenzében töltöttem egy évet. A gimnáziumban franciául tanultam, 
mégsem Franciaországot, hanem Olaszországot választottam, amikor ösztöndíjra 
jelentkeztem. Remek döntés volt, nagyon jól éreztem magamat. Az egyetem mellett 
egy pizzériában dolgoztam heti tíz órát, mégis mindenre volt időm: megismertem a 
várost és a lakóit, megkóstoltam a helyi specialitásokat.  
Nem jártam nyelviskolába, mégis jól megtanultam olaszul. Jó volt, hogy mindenki 
olaszul beszélt velem, mert így gyorsan fejlődtem. 
Tizenkét hónapig voltam ott. Nem utaztam sokat, pedig gyönyörű helyek vannak nem 
messze Firenzétől. Mégsem sajnálom, mert így sokat lehettem a barátaimmal, és 
felfedezhettem a világ egyik legszebb városát. Nagyon vidám évet töltöttem 
Firenzében. 

 
18. 2. tanulod, megtanultam, tanulom 3. olvasod, elolvastam, olvasom 4. főzöd, 
megfőztem, főzök 5. nézed, megnéztem, nézek 6. mosogatsz, elmosogattam, 
mosogatsz 7. csinálod, megcsináltam, csinálok 8. nyomtatod, kinyomtattam, 
nyomtatok 
 
19. a) 1. pszichológiából 2. a barátomnak, az osztálytársaimnak 3. a vizsgára, az 
utazásra 4. novellát, regényt 5. a táskádba, a zsebébe 
 
b) 1. a csoporttársaimmal 2. a barátaitokhoz / az iskolába 3. a matekvizsgán / a 
nyelvvizsgán 4. a tanárnő kérdésére / a nagymamának 5. biológiából / angolból (a 
matekvizsgán / a nyelvvizsgán) 
 
20. Ma vizsgáztam biológiából. Semmi pánik, mondtam magamnak reggel. 
Felkészültem rendesen a vizsgára, nincs mitől félni. Minden rendben lesz. Gyorsan 
írtam az anyukámnak egy SMS-t, hogy megyek vizsgázni. Kávét nem ittam, 
reggelizni nem tudtam. Felöltöztem, betettem a zsebembe a kabalámat, egy kis fehér 
követ, és elindultam az egyetemre.  
Vizsga előtt még beszélgettem egy csoporttársammal, Jankával. Janka örök optimista, 
de általában készületlenül jön vizsgázni. Néha átmegy a vizsgán, néha nem. Aztán jött 
a vizsga. Amikor megkaptam a témámat, hirtelen mindent elfelejtettem, és csak ültem 
a padban. Aztán a tanár – aki látta, hogy nagyon izgulok – rám mosolygott. Ettől 
minden eszembe jutott. Beszéltem és beszéltem, minden kérdésre válaszoltam. Így 
kaptam ötöst biológiából! 
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21. a) Otthon: E-maileket írt. Krimit olvasott. Megivott három kávét. Vacsorát 
főzött. Ablakot mosott. Játszott a gyerekekkel. Elmondta a véleményét. Várta a férjét. 
Listát készített a feladatokról. Beosztotta az idejét. 
Az irodában: E-maileket írt. Munkatapasztalatot szerzett. Megivott három kávét.  
Nem értette a főnökét. Elmondta a véleményét. Listát készített a feladatokról. 
Beosztotta az idejét. 
 
22. 1. szabályokat, barátomnak 2. Bécsben diplomát 3. jegyeket, kémiából 4. 
dolgozatot, angolból 5. évet külföldön 6. kiselőadást irodalomból 7. délben, szünetet 
8. vizsgára, oldalt. 9. pizzát, ebédre 10. diákokokat, csoportra 11. rendet, fejben 12. 
ismereteket, régiekkel 
 
24. 2. E-mailt 3. Fizikát 4. Iskolatáskát 5. Tortát 6. Pénzt 7. pincérként 8. Időpontot 
 
26. 2. A nyaralásáról mesél a családjának. A családjának mesél a nyaralásáról. Mesél 
a családjának a nyaralásról. Mesél a nyaralásról a családjának. 3. Egy fotót mutat a 
barátnőjének. A barátnőjének mutat egy fotót. Mutat egy fotót a barátnőjének. Mutat a 
barátnőjének egy fotót. 4. A kollégáival beszél a terveiről. A terveiről beszél a 
kollégáival. Beszél a terveiről a kollégáival. Beszél a kollégáival a terveiről. 5. A 
barátjával vitatkozik a politikáról. A politikáról vitatkozik a barátjával. Vitatkozik a 
politikáról a barátjával. Vitatkozik a barátjával a politikáról.  
 
 

6. FEJEZET 
 
1. 2. aki nem panaszkodik 3. aki türelmes 4. aki pozitívan gondolkodik 5. akivel jókat 
lehet beszélgetni 6. akinek jók az idegei 7. akivel jól kijövök 8. aki tud csapatban 
dolgozni 9. akire lehet számítani 10. akinek jó ötletei vannak 11. akitől lehet tanulni 
12. akiben lehet bízni 
 
2. És persze az olyan embereket sem szeretem, akiknek nincs humorérzékük. 
Olyan emberekkel érzem jól magamat, akik kedvesek és nyitottak. Az olyan 
embereket is szeretem, akikkel jókat lehet nevetni. És persze olyan emberekkel is 
szívesen töltök időt, akiktől sokat tanulhatok.) 
 
3. a) 2. a) Milyen szakon végzett? Azt kérdezték, (hogy) milyen szakon végeztem. 3. 
Hol tanítasz? Azt kérdezték, (hogy) hol tanítok. 4. Milyen programokat szervezel? 
Milyen programokat szervez? 5. Milyen ember (Ön) a munkatársai szerint? Azt 
kérdezték, (hogy) milyen ember vagyok a munkatársaim szerint. 
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b) 2. Azt kérdezték Anitától, (hogy) milyen programokat szervez. 3. Azt kérdezték 
Anitától, (hogy) hol tanít. 4. Azt kérdezték Anitától, (hogy) milyen szakon végzett. 5. 
Azt kérdezték Anitától, (hogy) mikor érettségizett. 
  
4. a) 2. az 3. azt 4. Azért 5. Azt  
 
b) 2. ez 3. ezt 4. ez 5. ennek 
 
5. 2. Azt hittem, hogy ma nem dolgozol. 3. Azt mondtam, hogy szükségem lenne egy 
kis segítségre. 4. Azt kérdeztem, hogy mikor érsz rá. 5. Arról beszéltem, hogy milyen 
terveink vannak jövő évre. 6. Azt meséltem, hogy mi történt tegnap az értekezleten. 
 
6. Az agy éjszaka sem pihen. Ezt bizonyította egy érdekes kísérlet. 
Régóta tudjuk azt, hogy az alvásnak pozitív hatása van. Amerikai tudósok azt 
vizsgálták, segít-e az alvás a szótanulásban.  
Egy kísérletben az embereket két csoportra osztották. Az egyik csoport este először új 
szavakat tanult, utána szótesztet írt. A tesztet másnap reggel megismételték. Azt 
látták, hogy a diákok reggel jobban emlékeztek a szavakra, mint este! 
A kontrollcsoport reggel tanult új szavakat, és reggel és este írt tesztet. Náluk azt 
állapították meg, hogy nincs különbség a tesztek eredménye között. 
A kísérlet azt mutatja, hogy az agy éjszaka sem pihen. Ilyenkor dolgozza fel az új 
információkat, és kapcsolja össze a régi és az új ismereteket. Ezt érdemes tanuláskor 
szem előtt tartani. 
 
7. én: gyakorolnám, maradnék, ráérnék  
te: pihennél, gyakorolnád, maradnál, ráérnél 
Ön, ő: pihenne, gyakorolná, maradna, ráérne 
mi: pihennénk, gyakorolnánk, maradnánk, ráérnénk 
ti: pihennétek, gyakorolnátok, maradnátok, ráérnétek 
Önök, ők: pihennének, gyakorolnák, maradnának, ráérnének 
 
8. én: megvenném, tenném, innék 
te: mennél, megvennéd, tennéd, innál 
Ön, ő: menne, megvenné, tenné, inna 
mi: mennénk, megvennénk, tennénk, innánk 
ti: mennétek, megvennétek, tennétek, innátok 
Önök, ők: mennének, megvennék, tennék, innának 
 
9. 2. Kinyitnád az ablakot / az ajtót? 3. Becsuknád az ablakot / az ajtót? 4. 
Lekapcsolnád az egyik lámpát / a számítógépemet? 5. Bekapcsolnád a 
számítógépemet? 6. Főznél nekem egy kávét? 7. Ideadnád Kriszti e-mail címét / a 
céges autót / a regisztrációs űrlapot? 8. Elküldenéd nekem Kriszti e-mail címét / ezt a 
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dokumentumot / a regisztrációs űrlapot? 9. Vezetnéd te a céges autót? 10. 
Kinyomtatnád ezt a dokumentumot? 11. Kérnél Tamástól egy  mappát / (egy 
szendvicset / egy kávét)? 12. Hoznál a büféből egy szendvicset / egy kávét? 
 
10. 2. Nemzetközi környezetben szeretnék dolgozni. Kornélia azt mondja, hogy 
nemzetközi környezetben szeretne dolgozni. 3. Új tapasztalatokat szeretnék szerezni. 
Kornélia azt mondja, hogy új tapasztalatokat szeretne szerezni. 4. Az interjú 
időpontját szeretném megbeszélni. Kornélia azt mondja, hogy az interjú időpontját 
szeretné megbeszélni. 5. Utazásokat szeretnék szervezni. Kornélia azt mondja, hogy 
utazásokat szeretne szervezni. 6. Jó viszonyban szeretnék lenni a munkatársakkal. 
Kornélia azt mondja, hogy jó viszonyban szeretne lenni a munkatársakkal. 7. 
Szeretném megtanulni a francia nyelvet. Kornélia azt mondja, hogy szeretné 
megtanulni a francia nyelvet. 8. Versenyképes fizetést szeretnék kapni. Kornélia azt 
mondja, hogy versenyképes fizetést szeretne kapni. 
 
11. 2. Elmentenéd, elmenteném 3. Megtartanád, megtartanám 4. Kikapcsolnád, 
kikapcsolnám 5. Visszahívnál, visszahívnálak 6. Kinyomtatnád, kinyomtatnám 7. 
Feltöltenéd, feltölteném 8. Segítenél, segítenék 
 
12. 2. pros-pek-tu-so-kat 3. mun-ka-társ 4. el-kez-de-ni 5. pon-to-san 6. je-len-le-gi 7. 
csa-pat-ban 8. re-gény-í-ró 9. prob-lé-ma 10. ter-mé-sze-te-sen 11. va-ri-á-ci-ó 12. 
kör-nye-zet 13. leg-fon-to-sabb 14. szer-ve-zés 15. meg-hív-juk 16. fog-or-vos 
 
13. 2. ... kevesebb iroda lesz a cégeknél. 3. A cég épületében az emberek csak 
megbeszélésekre fognak találkozni (találkoznak majd). 4. A munkát az emberek 
otthonról fogják végezni (végzik majd). 5. Kevesebb irodaház fog épülni (épül majd). 
6. Az új technikai eszközökkel egyszerűbb és gyorsabb lesz a kommunikáció. 
7. Az emberek kevesebbet fognak utazni (utaznak majd) a munkájuk miatt. 8. Az 
autópályákon kevesebb dugó lesz. 9. Nagyobb szerepet fog kapni (kap majd) a 
felhőinformatika. 10. Több videokonferenciát fognak tartani (tartanak majd). 11. 
Mindenki jól fog beszélni (beszél majd) angolul.   

 
14. 3. Segíteni fogok a konyhában. Minden hétvégén én fogok mosogatni. 4. Udvarias 
leszek olyan emberekkel is, akiket nem szeretek. 5. Mindenkinek köszönni fogok. 6. 
Ezenkívül többet fogok sportolni. 7. Kevesebb csokit fogok enni. 8. Többet fogok 
játszani a kishúgommal. 9. Nem fogok éjjel-nappal mobiltelefonozni. 
 
15. 1. új munkahelyen / (a testvéreivel) / a debreceni egyetemen / évek óta ugyanott / 
önkéntesként / mérnökként 2. a bátyámnak / a nővéremnek / (önkéntesként / 
mérnökként) 3. a debreceni egyetemen / politológiából / mérnökként 4. az egyetemre / 
egy állásra 5. a bátyámnak / a nővéremnek / nekem 6. a testvéreivel / a 
munkatársaival 7. a kollégáitól / másoktól 
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16. Az unokatestvérem és én is ugyanannál a cégnél szeretnénk dolgozni. Beadtuk a 
pályázatunkat és várjuk az interjút. Az unokatestvéremnek sokkal több 
munkatapasztalata van, már három éve dolgozik egy informatikai cégnél. Én most 
diplomáztam az Óbudai Egyetemen.  
Ugyanott kommunikációs munkatársat is keresnek. Azért jelentkeztem erre az állásra, 
mert az egyetemi évek alatt gyakran dolgoztam önkéntesként, segítettem külföldi 
cégeknek is. 
Az unokatestvéremmel jó viszonyban vagyunk, nagyon szeretem őt.  
Remélem, mind a ketten megkapjuk az állást, és egy helyen fogunk dolgozni. 
 
17. Sok munkatapasztalatot szereztem, amikor önkéntesként dolgoztam. Megtanultam 
például, hogy minden problémára lehet megoldást találni.  
A kollégáim munkaideje reggel nyolckor kezdődött, de én csak kilenckor kezdtem el 
a munkát. Sok adminisztratív feladatot végeztem: időpontot egyeztettem, 
prezentációkat készítettem, üzleti utakat szerveztem, dokumentumokat nyomtattam. 
Közben sok hasznos dolgot tanultam a tapasztalt kollégáktól. Ez biztosan sokat fog 
segíteni, amikor majd állást keresek. 
 
18. 2. végez 3. tart 4. elkezdi 5. szervez 6. talál 7. nyomtat 8. egyeztet 9. dolgozik 10. 
keres 

 
20. 1. Kinek segít az orvos? – A betegeknek. (Az orvos) a betegeknek segít. A 
betegeknek segít az orvos.  
Mit csinál az orvos? – A betegeknek segít. Segít a betegeknek. Az orvos segít a 
betegeknek. Az orvos a betegeknek segít.  
2. Ki találkozik az ügyfeleivel holnap az irodájában? – Az ügyvéd (találkozik az 
ügyfeleivel holnap az irodájában).  
Mikor találkozik az ügyvéd az irodájában? – Holnap (találkozik az ügyfeleivel az 
irodájában). Az ügyvéd holnap találkozik az ügyfeleivel az irodájában.  
Kivel találkozik az ügyvéd holnap az irodájában / holnap az ügyvéd az irodájában / 
holnap az irodájában az ügyvéd? – Az ügyfeleivel (találkozik holnap az ügyvéd az 
irodájában). Az ügyvéd az ügyfeleivel találkozik holnap az irodájában.  
Hol találkozik az ügyvéd az ügyfeleivel holnap / az ügyfeleivel holnap az ügyvéd / az 
ügyfeleivel az ügyvéd holnap? – Az irodájában (találkozik velük holnap). Az ügyvéd 
az irodájában találkozik az ügyfeleivel holnap / holnap az ügyfeleivel.  
3. Ki beszélgetett Piroskával tegnap az új állásáról? – Én (beszélgettem vele az új 
állásáról / róla tegnap).  
Kivel beszélgettél tegnap az új állásáról? – Piroskával (beszélgettem tegnap róla / róla 
tegnap.  
Mikor beszélgettél Piroskával az új állásáról? – Tegnap (beszélgettem vele az új 
állásáról / róla tegnap).  
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Miről beszélgettél Piroskával tegnap? – Az új állásáról (beszélgettem vele tegnap / 
tegnap vele). 
 
21. 2. a) (A portás) a vendégeket regisztrálja. / regisztrálja a vendégeket. b) A 
vendégeket (regisztrálja). 3. a) (A hentes) húst árul. b) Húst (árul). 4. a) (A tolmács) 
beszédeket tolmácsol. b) Beszédeket (tolmácsol). 5. a) (A postás) a leveleket és az 
újságokat kézbesíti / kézbesíti a leveleket és az újságokat. b) A leveleket és az 
újságokat (kézbesíti). 6. a) (A cukrász) esküvői tortákat készít. b) Esküvői tortákat 
(készít). 7. a) Javítja a vízcsapot. / A vízcsapot javítja. b) A vízvezeték-szerelő (javítja 
a vízcsapot). 
 
23. 2. a) Nem az új projektünkről beszélgettem a főnökkel/vele, hanem a következő 
üzleti útról. b) Nem arról beszélgettem a főnökkel/vele, hanem a következő üzleti 
útról. 3. a) Nem, nem a titkárnőnek adtam a fénymásolt dokumentumokat, hanem 
Péternek. b) Nem neki adtam a fénymásolt dokumentumokat, hanem Péternek. 4. a) 
Nem, nem tegnap érkeztem Kairóból, hanem tegnapelőtt. b) Nem akkor érkeztem 
(Kairóból), hanem tegnapelőtt. 5. a) Nem, nem Lacitól kaptam ezt a nyakkendőt, 
hanem Évitől. b) Nem tőle kaptam (ezt a nyakkendőt), hanem Évitől. 6. a) Nem, nem 
az igazgató megy januárban nyugdíjba, hanem a könyvelő. b) Nem ő megy januárban 
nyugdíjba, hanem a könyvelő. 
 
24. 2. Mikor jártál Ausztráliában? – Még soha. / Még soha nem jártam ott... 3. – Hol 
voltál nyaralni az idén? – Sehol. / Sehol nem voltam (nyaralni). 4. – Hova mész 
munka után? – Sehova. / Sehova nem megyek. 5. – Honnan tudod, hogy a cég új 
munkatársakat keres? – Sehonnan. / Sehonnan nem tudom. 6. – Kinek panaszkodott 
rólam a kollégám? – Én úgy tudom, hogy senkinek. / Én úgy tudom, hogy senkinek 
nem panaszkodott rólad. 7. – Kinek telefonáltál az előbb kinek? – Senkinek. / 
Senkinek nem telefonáltam. 8. – Kivel beszéltél a terveidről? – Senkivel / Senkivel 
nem beszéltem róluk. 
 
 

7. FEJEZET 
 
1. 2. Abba az étterembe mentek, amelyikben/ahol olyan finom a halászlé. / amelyikről 
jó kritikákat olvastunk. / amelyiket az idegenvezető ajánlotta. 3. Azt a múzeumot 
nézik meg, amelyikben/ahol a bátyám volt tavaly. / amelyikről jó kritikákat olvastunk. 
/ amelyiket az idegenvezető ajánlotta. 4. Abból a barackból evett, amelyiket tegnap 
vettük a piacon. 5. Azt a hotelt keresem, amelyikben/ahol a bátyám volt tavaly. / 
amelyiket az idegenvezető ajánlotta. / amelyikről jó kritikákat olvastam. 6. Azt a 
házat béreljük ki, / amelyiknek nagy kertje van. 7. Azt a filmet választottam, 
amelyiket mi tegnap láttuk. / amelyiket az idegenvezető ajánlotta / amelyikről jó 
kritikákat olvastunk.  8. Ez az a kérdés, amelyikre tudom a választ. 
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2. 2. ahol 3. ahonnan 4. ahova 5. ahol 6. ahonnan 
 
3. 2. amelyik 3. ahol/amelyikben 4. ahonnan/amelyikből 5. amelyiknek 6. 
ahol/amelyikben 7. amelyikhez 8. ahova/amelyikbe 
 
4. 2. Olyan házat szeretnék, amelyikhez garázs is tartozik. 3. Olyan házat szeretnék, 
amelyiknek nagy kertje van. 4. Olyan házat szeretnék, amelyik nincs messze a 
munkahelyemtől. 5. Olyan házat szeretnék, amelyikbe/ahova azonnal be lehet 
költözni. 6. Olyan házat szeretnék, amelyiket nem nekem kell takarítani. 7. Olyan 
házat szeretnék, ahonnan/amelyikből egy parkra lehet látni. 8. Olyan házat szeretnék, 
amelyik legalább 180 négyzetméter. 
 
5. 2. ahova/amelyikbe 3. akitől 4. amelyik 5. ahol/amelyikben 6. amelyiket 7. amelyik 
8. amelyiket 

 
6. 2. Leülhetek ide? Leülhetnék ide? Leülhetünk ide? Leülhetnénk ide? 3. 
Használhatom ezt a hajszárítót? Használhatnám ezt a hajszárítót? Használhatjuk ezt a 
hajszárítót? Használhatnánk ezt a hajszárítót? 4. Ihatok egy pohár bort? Ihatnék egy 
pohár bort? Ihatunk egy pohár bort? Ihatnánk egy pohár bort? 5. Kérdezhetek 
valamit? Kérdezhetnék valamit? Kérdezhetünk valamit? Kérdezhetnénk valamit?  
 
7. 2. Hoznál a boltból egy liter tejet? Tudnál hozni a boltból egy liter tejet? Hoznátok 
a boltból egy liter tejet? Tudnátok hozni a boltból egy liter tejet? 3. Megnéznéd a 
menetrendet? Meg tudnád nézni a menetrendet? Megnéznétek a menetrendet? Meg 
tudnátok nézni a menetrendet? 4. Kihoznád a székeket a teraszra? Ki tudnád hozni a 
székeket a teraszra? Kihoznátok a székeket a teraszra? Ki tudnátok hozni a székeket a 
teraszra? 5. Vennél nekem is színházjegyet? Tudnál venni nekem is színházjegyet? 
Vennétek nekem is színházjegyet? Tudnátok venni nekem is színházjegyet? 6. Várnál 
öt percet? Tudnál várni öt percet? Várnátok öt percet? Tudnátok várni öt percet? 
 
8. elmehetnénk a piacra, vehetnénk valami ajándékot Ilonának, beülhetnénk egy 
kávézóba, megbeszélhetnénk a nyári terveket, kitakaríthatnánk a lakást, rendbe 
tehetenénk a kertet 
 
9. 2. – Sétálhatnánk egyet a Balaton partján. – Mi lenne, ha inkább szörfölnénk? 3. – 
Úszhatnánk egyet. – Mi lenne, ha inkább fagyiznánk? 4. – Megnézhetnénk ezt a 
múzeumot. – Mi lenne, ha inkább sétálnánk a városban? 5. – Főzhetnénk valamit. – 
Mi lenne, ha inkább étterembe mennénk? 6. – Biciklizhetnénk egy kicsit. – Mi lenne, 
ha inkább teniszeznénk?  
 
10. 2. szokta 3. szokott 4. szokott 5. szoktunk 6. szoktuk 
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11. a) 2. – Szoktál kertészkedni? – Igen, szoktam (kertészkedni). És te? – Én nem 
szoktam (kertészkedni). 3. – Szoktatok úszni a tengerben? –  Igen, szoktunk (úszni a 
tengerben). És ti? – Mi nem szoktunk (úszni a tengerben). 4. – Szokott kiállításokra 
járni? – Igen, szoktam (kiállításokra járni). És Ön? – Én nem szoktam (kiállításokra 
járni). 5. Szoktak étteremben vacsorázni? – Igen, szoktunk (étteremben vacsorázni). 
És Önök? – Mi nem szoktunk (étteremben vacsorázni). 6. Szoktatok újságot olvasni? 
– Igen, szoktunk (újságot olvasni). És ti? – Mi nem szoktunk (újságot olvasni). 7. 
Szokott internetezni? – Igen, szoktam (internetezni). És Ön? – Én nem szoktam 
(internetezni).  
 
12. 2. Északi országokba szoktunk utazni. 3. A feleségem szokta kiválasztani az úti 
célt. 4. Autóval szoktunk menni. 5. Nem szoktuk eltervezni előre, mit fogunk ott 
csinálni. 6. Interneten szoktunk lefoglalni a szállást. 7. Kempingekben szoktunk 
aludni. 8. Napközben a hegyekben szoktunk túrázni. 9. A hosszabb utakra autót 
szoktunk bérelni. 
 
10. 1. Krétán, Korfun, Magyarországon, a rokonaimnál 2. Bulgáriában, Cipruson, 
Görögországban 3. Alpokban, Himalájában, Andokban 4. Németországban, 
Berlinben, Norvégiában, Svédországban, otthon–– 5. Miskolcon, Szegeden, Siófokon, 
Balatonban 
 
11. Találkozhatunk például a mozinál vagy a színháznál a Kossuth téren.  
– Mi lenne, ha inkább a parkban találkoznánk? Sétálhatnánk egyet, aztán a piacon 
ehetnénk valamit. 
– Nem akarsz inkább étteremben vagy egy kávézóban ebédelni? Tudok egy-két jó 
helyet a városban. Az egyik ott van a park bejáratánál. 
– De, ehetünk ott is. 
 
15.  

Honnan jössz? Hol vagy? Hova mész? 
1. egy színházi előadásról 
2. egy jó koncertről 
3. egy érdekes kiállításról  
4. egy megbeszélésről 
5. a parkból 
6. fodrásztól 
7. a szállodából 

  8. múzeumban 
  9. a városban 
10. a barátnőmnél 
11. külföldön 
12. Marokkóban 
13. a Kanári-szigeteken 
14. az USA-ban 

15. a rendőrségre 
16. a városházára 
17. a könyvtárba 
18. a barátomhoz 
19. iskolába 
20. egyetemre 
21. piacra 

 
16. a) 2. – Nem kérsz egy kis bort? – Dehogynem./De igen./De, kérek. 3. – Nincs 
kedved eljönni moziba? – Dehogynem./De, van. 4. – Nem hozol magaddal 
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fürdőruhát? – Dehogynem./De igen./De, hozok. 5. – Nem állunk meg Bécsben? – 
Dehogynem./De igen./De, megállunk. 6. – Nem kóstolod meg az almás pitét? 
? – Dehogynem./De igen./De, megkóstolom.  
 
b) 2. – Nem tudod véletlenül, hogy milyenek a szobák? – De igen, tiszták és 
világosak. 3. – Nem tudod véletlenül, hogy milyen lesz holnap az idő? – De igen, eső 
várható. 4. – Nem tudod véletlenül, hogy melyik múzeumot érdemes megnézni? – De 
igen, a Modern Magyar Képtárat. 5. – Nem tudod véletlenül, hogy mivel tudunk a 
belvárosba menni? – De igen, a kettes villamossal. 6. – Nem tudod véletlenül, hogy 
mikor kezdődik az előadás? – De igen, este nyolckor. 
 
17. 2. parkoltam 3. tartozik 4. megszállhatunk 5. van/fekszik 6. van/fejszik 7. tudni 8. 
fizettem 9. eljutottál 10. megismerkedtél 
 
18. 1. – Csak azt, hogy Dél-Magyarországon van. 2. – Számíthatok a segítségedre? 
3. – Megszállhatnánk a Liget hotelben. – Uszoda is tartozik a hotelhez? 4. – Eljutottál 
végül Brazíliába? – Igen, és nagyon kedves emberekkel ismerkedtem meg. 5. – A 
tengerparton fekszik a szállodánk? – Igen. Úgy láttam, szép helyen van. 6. Attól függ, 
mennyit kell fizetni egy szobáért. 
 
19. 2. Meglátogattuk az egyik ismerősünket. 3. Nem ettünk finom süteményeket. 4. 
Szeretem nézni a csillagokat. 5. Egy panzióban vettem ki szobát. 6. Sok érdekes 
rendezvény várja a látogatókat. 
 
20. – Nagyon! Sok mindent csináltunk. Felfedeztük a várost, megnéztük a 
nevezetességeket, megkóstoltuk a helyi specialitásokat. Természetesen belga söröket 
is ittunk.  
– A szálloda is tetszett? 
– Igen. Egy négycsillagos szállodában foglaltunk szobát. Nemrég újították fel, nagyon 
jól néz ki, és kényelmes is. Minden szolgáltatást igénybe vettünk a masszázstól a 
szaunáig! Úgy érzem, sikerült kipihenni magamat. 
 
21. 2. A recepciót a 222 számon tudja elérni. 3. Kovács Melinda névre foglaltam 
szállást. 4. Egy szigeten töltöm a nyarat. 5. A hotelről jó kritikát olvastam az 
interneten. 6. Tanácsot kérek a recepcióstól. 7. Küldök egy képeslapot a barátomnak. 
8. Egy hetet töltöttem Bécsben. 
 
23. 2. Meglátogatjuk a barátainkat, és együtt elmegyünk Versailles-ba / és elmegyünk 
együtt Versailles-ba. 3. Délelőtt felmegyünk az Eiffel-toronyba, és lefényképezzük a 
várost. 4. Elmegyünk néhány múzeumba, utána kisétálunk a Szajna-partra. 
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25. 2. – Milyen festményeket állít ki a Modern Magyar Képtár? – Modern festők 
képeit (mutatja be). 3. – Mikor nyílt meg a Kodály Központ? – 2010-ben (nyílt meg). 
4. – Mikor foglalták el a törökök Pécset? – A 16. század közepén (foglalták el). 5. – 
Ki festette meg a híres mosztári hidat? – Csontváry Kosztka Tivadar (festette meg). 6. 
– Mikor kóstoljuk meg a villányi borokat? – Vacsorához (kóstoljuk meg őket). 
 
27. 2. le kell tenni 3. meg akarom nézni 4. be szeretnék iratkozni 5. meg fogom 
keresni 6. fel lehet menni 7. meg szoktam kóstolni 8. ki szabad próbálni 
 
28. 2. Fel tudnád hívni az ügyfelet? 3. Meg tudnád csinálni a jövő heti tervet? 4. Meg 
akarjátok rendelni a prospektusokat? 5. Meg akarjátok szervezni az értekezletet? 6. A 
héten be fogjátok fejezni a projektet? 7. Mindig fel szoktad írni a fontos feladatokat? 
8. Biztosan meg tudod oldani ezt a problémát egyedül? 
 
30. 2. Tegnap sikerült befejezni a projektet. 3. Tegnap sikerült leadni a dolgozatot. 4. 
Tegnap sikerült megírni a leveleket. 5. Tegnap sikerült elérni az igazgatót telefonon. 
6. Tegnap sikerült megjavítani a nyomtatót.  
 
32. 2. – Nem akarom megnézni. 3. – Nem szeretnék felmenni. 4. – Nem sikerült 
megkérdezni. 5. Nem szabad lefotózni őket. 6. – Nem fogunk bemenni (a múzeumi 
boltba). 7. – Nem kell leadni. 8. – Nem szoktam elolvasni (őket). 
 
33. 2. – Mindenképpen el akarok menni az arborétumba. – Én nem akarok elmenni.  
3. – Meg akarom nézni a Vasarely-kiállítást. – Én nem akarom megnézni. Engem nem 
érdekel a modern művészet. 4. – Budapestről Miskolcra vonattal is el lehet jutni. – 
Miskolcról Lillafüredre viszont nem lehet eljutni vonattal. 5. – Mindent le akarok 
fényképezni. – Én nem akarok lefényképezni semmit. 6. – A Park Szállodában korán 
le kell foglalni a szállást. – A Herkules Hotelben nem kell lefoglalni olyan korán a 
szállást. 7. – Be szeretnék menni a múzeumokba. – Én nem szeretnék bemenni a 
múzeumokba. 8. – Fel akarok menni a Kékestetőre. – Én nem akarok felmenni. 9. – 
Körül szeretnék nézni a piacon. – Én nem szeretnék körülnézni.  
 
 

8. FEJEZET 
 
1. 2. Adj enni a macskának! Adjatok enni a macskának! 3. Ebédeljetek! Ebédeljenek 
4. Írj Jánosnak! Írjatok Jánosnak! 5. Kérj bocsánatot! Kérjetek bocsánatot! 6. Mondj 
valamit! Mondjanak valamit! 7. Várj egy kicsit! Várjon egy kicsit! 8. Maradjon itt! 
Maradjanak itt! 9. Induljon el! Induljatok el! 10. Ne ülj le! Ne üljetek le! 11. Ne 
hívjatok fel bennünket! Ne hívjanak fel bennünket! 12. Ne állj fel! Ne álljatok fel! 
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2. 2. Olvass többet! 3. Ne tévézzetek egész nap! 4. Ússz egy kicsit! 5. Biciklizzetek 
egy órát! 6. Ne késs az iskolából! 7. Ne játsszatok apa telefonjával! 8. Hozzatok üdítőt 
a boltból! 9. Keress valamilyen játékot a húgodnak! 10. Focizz egy kicsit az udvaron! 
 
3. 2. Süssünk 3. Készítsünk 4. Fussunk 5. Segítsünk 6. Fessünk 7. Beszélgessünk 8. 
Hallgassunk  
 
4. 2. Vegyél 3. Tegyél 4. Legyél 5. Menj 6. Vigyél 7. egyél, igyál 8. higgy 
 
5. 2. Pihenj 3. Igyál 4. Próbálj meg 5. Keress 6. stresszelj 7. cigizz 8. Figyelj 
 
6. a) 2. Add hozzá a fűszereket! 3. Darabold fel a hagymát! 4. Forrósítsd fel a vajat! 
5. Tedd bele a húst! 6. Az egészet öntsd fel vízzel! / Öntsd fel az egészet vízzel! 
/ Öntsd fel vízzel az egészet! 
 
b) 2. Adjuk hozzá a fűszereket! 3. Daraboljuk fel a hagymát! 4. Forrósítsuk fel a 
vajat! 5. Tegyük bele a húst! 6. Az egészet öntsük fel vízzel! / Öntsük fel az egészet 
vízzel! / Öntsük fel vízzel az egészet! 
 
c) 2. Adják hozzá a fűszereket! 3. Darabolják fel a hagymát! 4. Forrósítsák fel a vajat! 
5. Tegyék bele a húst! 6. Az egészet öntsék fel vízzel! / Öntsék fel az egészet vízzel! / 
Öntsék fel vízzel az egészet! 
 
7. 2. Mosogass el vacsora után! 3. Írd meg a leckét! 4. Pakolj be az iskolatáskába! 5. 
Adj enni a kutyának! 6. Ne internetezz egész este! 7. Ne felejts el fogat mosni! 8. 
Feküdj le éjfél előtt! 
 
8. 2. Legyetek szívesek, válasszatok másik asztalt! 3. Legyetek szívesek, adjátok ide a 
kabátokat! 4. Legyen szíves, adja ide a sót! 5. Légy szíves, hozz egy étlapot! 6. 
Legyen szíves, segítsen választani! 7. Legyenek szívesek, mondják meg, hány óra 
van! 8. Legyen szíves, fizesse ki a számlát! 
 
9. 2. Egészítse ki a mondatokat! / Egészítsék ki a mondatokat!  3. Hallgassa meg a 
szöveget! / Hallgassák meg a szöveget! 4. Beszélgessen a partnerével! / 
Beszélgessenek a partnerükkel! 5. Döntse el, melyik mondat igaz, és melyik hamis! / 
Döntsék el, melyik mondat igaz, és melyik hamis! 6. Hasonlítsa össze a válaszait a 
partnerével! / Hasonlítsák össze a válaszaikat a partnerükkel (partnereikkel)! 7. 
Csoportosítsa a szavakat! / Csoportosítsák a szavakat! 8. Töltse ki a táblázatot! / 
Töltsék ki a táblázatot! 9. Válassza ki a megfelelő ragot! / Válasszák ki a megfelelő 
ragot! 10. Alakítsa át a mondatokat a minta alapján! / Alakítsák át a mondatokat a 
minta alapján! 
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10. a) Mindenképpen reggelizz, hogy legyen elég energiád! Munka közben tarts 
tízperces szüneteket! Ez az egészséged szempontjából fontos. Hozz egy kényelmes 
derékpárnát, így nem fog fájni a hátad! Gondold át a napi feladatokat! Készíts tervet a 
napodról! 
Dolgozz pontosan, tartsd be a határidőket! Beszélgess a kollégáiddal! A legtöbben 
nagyon kedvesek. Ha valami problémád van, szólj! Megpróbálok segíteni. Érezd jól 
magad! 
 
10. b) Mindenképpen reggelizzen, hogy legyen elég energiája! Munka közben tartson 
tízperces szüneteket! Ez az egészsége szempontjából fontos. Hozzon egy kényelmes 
derékpárnát, így nem fog fájni a háta! Gondolja át a napi feladatokat! Készítsen tervet 
a napjáról! 
Dolgozzon pontosan, tartsa be a határidőket! Beszélgessen a kollégáival! A legtöbben 
nagyon kedvesek. Ha valami problémája van, szóljon! Megpróbálok segíteni. Érezze 
jól magát! 
 
11. 2. – Hol terjedt el a brokkoli a 16. században? – Elsősorban Franciaországban 
(terjedt el). 3. – Milyen vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz a brokkoli? – B1 
és B2 vitamint, kalciumot és vasat (tartalmaz). 4. – Melyik a kedvenc zöldséged? – A 
brokkoli (a kedvenc zöldségem). 5. – Mire öntöd ezt a szószt? – A brokkolira 
(öntöm). 6. – Mivel szórod meg a brokkolit? – Sajttal (szórom meg). 
 
12. 2. a pálinka segíti az emésztést 3. a folyadék csökkenti a fejfájást 4. fokhagymát 
teszünk a levesbe 5. pesztót készítünk a medvehagymából 6. megpároljuk a hagymát 
7. megsütjük a torta tésztáját 8. vörösbort kínálunk / iszom a pörkölthöz 9. napi két 
liter vizet iszom 
 
13. 1. ... vízben nyolc percig főzzük. 2. A többi zöldséget apró kockákra vágjuk, majd 
ezeket is megfőzzük. 3. A zsemlét tejben megáztatjuk. 4. A főtt brokkolit apróra 
vágjuk, és összekeverjük a többi zöldséggel, a tojással, a zsemlével, a fokhagymával 
és a fűszerekkel. 5. A masszából pogácsákat formázunk... 6. Forró olajban mindkét 
oldalukat pirosra sütjük. 
 
15. 2. Reggelizz egy kicsit többet! 3. Feküdj le éjfél előtt! / Éjfél előtt feküdj le! 4. 
Sportolj sokat! 5. Együnk sok gyümölcsöt és zöldséget! 6. Próbáljon mindennap egy 
kicsit lazítani! / Próbáljon mindennap lazítani egy kicsit! 7. Egyetek könnyű vacsorát! 
 
16. 2. Feküdjünk le éjfél előtt aludni! 3. Mozogjunk naponta legalább fél órát! 4. 
Sportoljunk sokat a friss levegőn! 5. Ne igyunk sok alkoholt! 6. Végezzünk olyan 
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tevékenységet, amelyik örömet okoz! 7. Töltsünk sok időt a szabadban! 8. Ne együnk 
sok édességet! 

 
17. 2. Legyen szíves, vigye ki a szemetet! 3. Legyetek szívesek, mossátok ki ezt a 
pulóvert! 4. Legyetek szívesek, hozzatok nekem egy pohár vizet! 5. Legyen szíves, 
mutasson be a munkatársának! 6. Legyenek szívesek, hívjanak nekem egy taxit! 7. 
Legyen szíves, készítsen nekem egy zöld teát! 8. Légy szíves, kapcsold ki a 
légkondicionálót! 
 
19. 2. Ne te készítsd a vacsorát! 3. Ti főzzetek vacsorát holnap este! / Ti főzzetek 
holnap este vacsorát! Holnap este ti főzzetek vacsorát! 4. Zöldségeket süssünk a 
csirkemellhez! / A csirkemellhez zöldségeket süssünk! 5. Olívaolajat vegyetek a 
boltban! / A boltban olívaolajat vegyetek! 6. Az ezüst evőeszközzel teríts meg! 
 
20. 2. a) – Jó, menjünk Horvátországba nyaralni! b) – Szerintem ne Horvátországba 
menjünk nyaralni, hanem Írországba. 3. a) – Jó, menjünk ma este moziba! b) – 
Szerintem ma este ne moziba menjünk, hanem uszodába. 4. a) – Rendben, hívjunk 
meg húsz embert a grillpartira! b) – Szerintem ne húsz embert hívjunk meg a 
grillpartira, hanem csak tízet! 5. a) – Jó, vegyünk egy új biciklit! b) – Szerintem ne 
egy új biciklit vegyünk, hanem egy új kismotort! 6. a) – Jó, rendeljünk csokitortát! b) 
– Szerintem ne csokitortát rendeljünk, hanem diótortát! 
 
2. Találkozzunk az állomáson! – Szerintem ne az állomáson találkozzunk, hanem a 
piactéren? 3. – Délután vásároljunk be! – Szerintem ne délután vásároljunk be, hanem 
délelőtt! 4. – Fizessünk fejenként tíz eurót! – Szerintem ne tíz eurót fizessünk 
fejenként, hanem húszat / húsz eurót. 5. – Csak a családtagokat hívjuk meg a 
grillpartira! – Szerintem ne csak a családtagokat hívjuk meg (a grillpartira), hanem a 
barátokaz is! 6. – Ebéd után sétáljunk! – Szerintem ne sétáljunk (ebéd után), hanem 
pihenjünk! 
 


