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1. FEJEZET
1. a)
Ritát és Norbit egy kiállítás megnyitóján mutatta be egymásnak Pál. A megnyitón
csak egymással beszélgettek, végig egymás mellett álltak. Aztán jöttek a közös séták,
kávézások, beszélgetések. Úgy tűnt, Rita és Norbi remekül megértik egymást. Egyre
jobban megismerték egymást, egyre jobban megbíztak egymásban. Már az összes
barátjuk tudta, hogy egymásba szerettek, de ők még mindig azt hitték, hogy csak
barátok. Egyszer megkérdezte Norbit a legjobb barátja: Nem látjátok, hogy
szerelmesek vagytok egymásba? Egy múzeumban volt az esküvőjük.
1. b)
2. egymással beszélgetnek / Egész este csak egymással beszélgettek. 3. jól megértik
egymást / Jól megértjük egymást. 4. egyre jobban megismerik egymást / Az évek
során egyre jobban megismerik egymást. 5. megbíznak egymásban / A barátnőm és
én megbízunk egymásban. 6. egymásba szeretnek / A két fiatal azonnal egymásba
szeretett. 7. szerelmesek egymásba / Tamás és Claudia szerelmesek egymásba.
2.
2. a családod 3. a foglalkozása 4. a kertünk 5. az iskolátok 6. a munkahelye 7. a
barátaik 8. a kutyám 9. a házatok 10. az állatai 11. a városunk 12. a kocsijuk 13. a
könyveid 14. a jegyzeteik
3.
2. a te férjed 3. az ő felesége 4. a mi falunk 5. a ti egyetemetek 6. az ön lakása 7. az
önök garázsa 8. az én bátyám 9. a ti macskátok 10. az ő házuk 11. az önök gyerekei
12. az ő lányuk 13. a mi nagynénénk 14. az ő unokaöccse
4.
2. Az önök autója gyorsabb, mint a mienk. 3. A főnököm nagyon rendes. / Az én
főnököm nagyon rendes(, a tied viszont nem az). 4. Találkoztam a volt barátnőmmel.
5. Összefutottam az osztálytársaimmal. 6. A felesége is mérnök? – Nem, fogorvos. (A
felesége is mérnök, mint ön?) / Az ön felesége is mérnök? (Mert az enyém az.) 7. Az
ő lányuk nem olyan tehetséges, mint a mienk. 8. A fiam diplomata lesz. / Az én fiam
diplomata lesz! (Hangsúlyos és fontos, hogy az én fiam lesz diplomata.) 9. Szerintem
a ti kisbuszotokkal menjünk Szekszárdra, ne az iskoláéval. 10. Gabriella 2016-ban
szerezte a diplomáját.
5.
2. Mindig tervez az ember. / Az ember mindig tervez. 3. A hibáiból tanul az ember /
Az ember a hibáiból tanul. 4. Ilyenkor tanácstalan az ember. / Az ember ilyenkor
tanácstalan. 5. Nem tudja az ember, mit csináljon. / Az ember nem tudja, mit
csináljon. 6. A boldogságot keresi az ember. / Az ember a boldogságot keresi. 7.
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Gyakran túl kíváncsi az ember. / Az ember gyakran túl kíváncsi. 8. Sokszor arra
vágyik az ember, ami már elmúlt. / Az ember sokszor arra vágyik, ami már elmúlt.
6.
2. A szomszéd néni azt mondta, hogy (Laci) imádta a sajtos pogácsáját. 3. A nővére
elmesélte, hogy (Laci) a mai napig fél a pókoktól. 4. A barátnője arról mesélt, hogy
egy koncerten találkoztak (Lacival). 5. Az édesanyja azt mondta, hogy (Laci)
gyerekkora óta keveset alszik. 6. A barátja elmondta, hogy mindig lehet rá számítani /
hogy Lacira mindig lehet számítani. 7. Az osztálytársa azt mesélte, hogy mindig
Laciról / róla másolta le a matekleckét. 8. A csoporttársa hozzátette, hogy a
könyvtárban soha nem futottak össze. 9. Az unokahúga azt is elmondta, hogy nagyon
szereti az olaszos ételeket. 10. A nagybátyja azt is elmesélte, hogy gyerekkorában
sokat kártyáztak.
7.
Mariann azt mesélte, hogy 1987-ben született Brazíliában. Az édesapja São Paulóban
dolgozott mérnökként egészen 1993-ig. Mariann 1993-ban az általános iskolát már
Lisszabonban kezdte, ahol négy évig éltek. Imádta ezt a várost, mert tele van élettel,
színekkel. 2006-ban Budapesten érettségizett, mert közben ideköltözött a család.
2006-tól 2009-ig Bécsben járt egyetemre, majd egy évet Japánban, Oszakában töltött.
Ma is Japánban él, de gyakran jön Magyarországra.
8. a)
2. Február 18-án. 3. Múlt vasárnap. 4. Jövő hónap 3-án és 4-én. 5. Kedden és
csütörtökön. 6. Múlt hónap 15-én. 7. Minden hónap első vasárnapján. 8. December 6án.
8. b)
2. Tavaly februárban. 4. Márciusban, áprilisban és májusban. 5. Jövő év júniusában.
6. Minden év januárjában és májusában. 7. Múlt év decemberében.
8. c)
1. 1998-ban. 2. Ősszel. 3. 2014-ben. 4. Tavasszal. 5. 2015-ben.
9.
2. elmondanom 3. köszönnöd 4. megszólítania 5. kérnem 6. töltenetek 7. érkeznünk 8.
viselnie 9. megvalósítanod 10. dolgoznod 11. lennetek/lenned
10.
2. Fel kell hívnom egy fontos ügyfelet. Nekem kell felhívnom egy fontos ügyfelet,
nem neked. 3. Ibolyának ki kell nyomtatnia egy fontos dokumentumot. Ibolyának kell
kinyomtatnia egy fontos dokumentumot, nem Hajninak. 4. Elő kell készítenünk a
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tárgyalást. Nekünk kell előkészítenünk a tárgyalást, nem nektek. 5. Le kell foglalnia a
termet. Önnek kell lefoglalnia a termet, nem nekünk. 6. Le kell fordítaniuk a leveleket
németre. Önöknek kell lefordítaniuk a leveleket németre, nem nekem. 7. Beszélnetek
kell a marketingosztállyal. Nektek kell beszélnetek a marketingosztállyal, nem
Tamásnak. 8. A szegedi kollégáknak le kell adniuk a projektet. A szegedi kollégáknak
kell leadniuk a projektet, nem a győrieknek.
11.
2. Nem kell döntened. 3. Nem kell sietned. 4. Nem kell tanulnotok. 5. Még nem kell
indulniuk. 6. Helgának nem kell dolgoznia. 7. Nem kell tennünk semmit. 8. Nem kell
megbeszélnünk semmit.
12. a)
Tavaly egy tréninget kellett szerveznünk a munkahelyemen. Érdemes volt több
megbeszélést tartanunk, mert együtt sikerült/(kellett) összeállítanunk egy érdekes
programot. Sokat kellett dolgoznunk, sok mindent meg kellett rendelnünk, sok
emberrel kellett beszélnünk.
Én kicsit féltem, de szerencsére felesleges volt aggódnom: minden rendben ment, a
résztvevők remekül érezték magukat. Érdemes volt mindent jól előkészítenünk!
12. b)
Nem lehet mindig udvarias az ember. Persze illik (érdemes) tudnunk, hogy mit
tehetünk és mit nem. Jó tudni, hogy kit szabad/illik tegeznünk és kit nem. Azt is
érdemes (illik) tudnunk, hogy kinek, mikor, milyen ajándékot illik vinnünk, de
teljesen felesleges udvariaskodnunk, ha például vészhelyzetben kell segítenünk.
12. c)
Az illemszabályok akkor működnek, ha a legtöbb ember betartja őket. Fontos
figyelnünk a többi emberre. Nem szabad túl sok szabályt megsértenünk, mert akkor
kellemetlenséget okozunk a környezetünknek. Kár lenne azt hinnünk, hogy
illemszabályok nélkül könnyebb az élet. Vannak dolgok, amiket ugyan meg szabad
tennünk, de ha kellemetlen pillanatokat szerzünk velük másoknak, jobb lemondani
róluk.
13.
2. jártam 3. végeztem 4. érdekelt 5. szereztem meg 6. elvettem 7. dolgozom 8.
foglalkozom 9. tanulok 10. jelentkezem

14. a)
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2. köszön valakinek 3. meglátogat valakit 4. megismerkedik valakivel 5. megpuszil
valakit 6. bemutat valakit valakinek 7. kezet nyújt valakinek 8. kezet fog valakivel 9.
ismer valakit 10. üdvözöl valakit 11. bemutatkozik valakinek 12. beszélget valakivel
14. b)
2. Kinek köszöntél? – Egy régi ismerősömnek. 3. Kit látogattál meg? – A nővéremet.
4. Kivel ismerkedtél meg a bárban? – Egy helyes lánnyal. 5. Kit pusziltál meg az
előbb? – A nagynénémet. 6. Kit mutattál be a húgodnak? – A legjobb barátomat. 7.
Kinek nyújtottál kezet? – A főnökünknek. 8. Kivel/Kikkel fogtál kezet az utcán? – A
barátaimmal. 9. Kit ismersz az új munkahelyeden? – Még senkit. 10. Kit üdvözöltél
az előbb? – A szomszédainkat. 11. Kinek mutatkoztál be? – Az új munkatársamnak.
12. Kivel beszélgettél kávészünetben? – A kolléganőmmel.
15.
2. Éva késni fog a találkozóról néhány percet. 3. Ne haragudj, késem néhány percet. /
(késem a találkozóról.) 4. Egy időpontot szeretnék Önnel megbeszélni. 5. A
partnerek pontosan érkeztek a találkozóra. 6. Ausztriában a késés udvariatlannak
számít. 7. Mindig percre pontosan érkezem. 8. Mindig mindenhonnan elkésel! 9.
Baráti találkozónál néhány perc késés elfogadott.

2. FEJEZET
1. a)
2. – Nekem az segít, ha a friss levegőn vagyok. – Mit mondtál? Mi segít? – Az, ha a
friss levegőn vagyok.
3. – Attól tartok, hogy meg fogok bukni a vizsgán. – Ne haragudj, mit mondtál? Mitől
tartasz? – Attól , hogy meg fogok bukni a vizsgán.
4. – Engem az kifejezetten zavar, ha túl nagy a csend. – Bocs, mit mondtál? Mi zavar?
– Az, ha túl nagy a csend.
5. – Azt olvastam, hogy a kávé serkentő hatású. – Ne haragudj, nem hallottam mit
mondtál. Mit olvastál a kávéról? – Azt, hogy serkentő hatású.
6. – Annak örülök a legjobban, hogy a barátaim eljöttek a születésnapomra. – Nem
értettem, mit mondtál. Minek örülsz a legjobban? – Annak, hogy a barátaim eljöttek a
születésnapomra.
7. – Az a legfontosabb, hogy egészséges legyen a családom. – Mit mondasz? Mi a
legfontosabb? – Az, hogy egészséges legyen a családom.
8. – Figyelek arra, amit csinálok. – Mire figyelsz? Nem értettem. – Arra, amit
csinálok.
1. b)
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2. Ezt / Komolyan mondom azt, hogy kávétól én csak elálmosodom. 3. Ebben /
Bízom abban, hogy január közepére minden vizsgámmal kész leszek. 4. Ettől /
Felfrissülök attól, ha meditálok tíz percet. 5. Ezzel / Senki nem vitatkozik azzal, hogy
a mozgásnak sok jó hatása van. 6. Ezt / A tudósok is bebizonyították azt, hogy
bizonyos növények növelik a koncentrációs képességet.
2. a)
2. Nincs sok időnk. 3. Nekem nem kell kávé. 4. A résztvevők nem érkeztek meg. 5. A
sok kávé nem egészséges. 6. Én csendben nem tudok figyelni. 7. Háttérzene mellett
nem teljesítünk jól. 8. Nem értek egyet azzal, amit mondasz. 9. Nem szeretek a
szabadban tornázni.
2. b)
2. Nekem nem kávé kell, hanem tea. 3. Én nem csendben tudok figyelni, hanem zene
mellett. 4. Nem könnyűzene mellett elérjük a teljesítőképességünk csúcsát, hanem
komolyzene mellett. 5. Holnap nem matematikából vizsgázom, hanem fizikából. 6.
Az előadás nem a 103-as teremben van, hanem a 104-esben. 7. Nem a könyvedet
felejtettem el visszahozni, hanem a jegyzeteidet. 8. Nem Gábor szeret a szabadban
tornázni, hanem a bátyja.
3.
2. semmi 3. semmiféle/semmilyen 4. sehol 5. sehonnan 6. sehova 7. semmikor/soha 8.
sehogyan/semmiképpen 9. semennyi 10. sehány
4. Tipikus mondatok:
2. 11 óra előtt soha nem tudok elaludni. / Nem tudok elaludni soha 11 óra előtt. 3. Ma
semmi nem idegesít. / Ma nem idegesít semmit. 4. Nekem semmiféle/semmilyen tea
nem felel meg. 5. Ma sehonnan nem érkeztek levelek. / Ma nem érkeztek levelek
sehonnan. 6. Sehol nem fog jobban az agyam, mint a könyvtárban. 7. Nem megyek
sehova biciklivel. / Sehova nem megyek biciklivel. 8. Ne kapcsolj ki semmit! /
Semmit ne kapcsolj ki!
5.
1. sehol 2. semmilyen 3. sehonnan 4. sehova 5. semmi 6. senki
6.
2. a) Sehova nem megyek. / Nem megyek sehova. b) Soha sehova nem megyek. /
Nem megyek soha sehova. / Soha nem megyek sehova. / Sehova nem megyek soha. /
Nem megyek sehova soha.
3. a) Semmit nem csinálok. / Nem csinálok semmit. b) Soha semmit nem csinálok. /
Nem csinálok soha semmit. / Soha nem csinálok semmit. / Semmit nem csinálok
soha. / Nem csinálok semmit soha.
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4. a) Senkivel nem beszélgetek. / Nem beszélgetek senkivel. b) Soha senkivel nem
beszélgetek. / Nem beszélgetek soha senkivel. / Soha nem beszélgetek senkivel. /
Senkivel nem beszélgetek soha. c) Semmiről nem beszélgetek soha senkivel. / Soha
senkivel semmiről nem beszélgetek. / Soha semmiről nem beszélgetek senkivel. /
Soha senkivel nem beszélgetek semmiről. / Semmiről nem beszélgetek senkivel soha.
/ Nem beszélgetek soha senkivel semmiről. / Nem beszélgetek soha semmiről
senkivel. / Nem beszélgetek senkivel semmiről soha.
7. a)
2. Aludj(ál) / Aludjatok legalább hat órát! 3. Igyál / Igyatok legalább két liter vizet! 4.
Tarts(ál) / Tartsatok rövid szüneteket! 5. Mosd (Mossad) meg hideg vízzel az arcodat!
/ Mossátok meg hideg vízzel az arcotokat! 6. Többször egyél / egyetek keveset! / 7.
Ne tanulj(ál) / tanuljatok az ágyban! 8. Ne internetezz(él) / internetezzetek órák
hosszat!
7. b)
2. Aludjunk legalább hat órát! 3. Igyunk legalább két liter vizet! 4. Tartsunk rövid
szüneteket! 5. Mossuk meg hideg vízzel az arcunkat! 6. Többször együnk keveset! 7.
Ne tanuljunk az ágyban! 8. Ne internetezzünk órák hosszat!
7. c)
2. Aludjak / Aludjunk legalább hat órát? 3. Igyak / Igyunk legalább két liter vizet? 4.
Tartsak / Tartsunk rövid szüneteket? 5. Mossam meg hideg vízzel az arcomat? /
Mossuk meg hideg vízzel az arcunkat? 6. Többször egyek / együnk keveset? 7.
Elmenjek / Elmenjünk a könyvtárba? 8. Felálljak / Felálljunk néha az íróasztaltól?
7. d)
2. Kikapcsoljam / Ne kapcsoljam ki a zenét? 3. Kiszellőztessem / Ne szellőztessem ki
a lakást? 4. Készítsek / Ne készítsek valami ennivalót? 5. Elmosogassak? / Ne
mosogassak el? 6. Békén hagyjalak / Ne hagyjalak békén? 7. Elmenjek / Ne menjek el
a boltba? 8. Hozzak / Ne hozzak friss gyümölcsöt?
8.
2. Azzal szoktam beszélgetni, akit érdekel a művészet. 3. Arra figyelek, ami igazán
fontos. ( / akit érdekel a művészet.) 4. Az a legjobb könyv, amit többször is kedvünk
van elolvasni. 5. Az fut szívesen, akit a mozgás kikapcsol és felfrissít. 6. Azt
gondolom, amit te. 7. Annak telefonálok, akinek akarok. 8. Azt csinálok, amit akarok.
9.
2. Én csak arra figyelek, amit lényegesnek tartok. 3. Én csak abban nem bízom, akit
nem ismerek eléggé. 4. Én csak attól félek, amit nem ismerek. 5. Én csak azt
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szeretem, aki kedves hozzám. 6. Én csak azzal beszélgetek szívesen, akinek van
humorérzéke. 7. Szerintem csak attól lehet tanulni, akinek sok tapasztalata van. 8.
Én csak arra tudok koncentrálni, ami érdekel.
10. a)
2. a felszálló repülőgép 3. a pihenő turisták 4. a vacsorázó vendégek 5. a magazint
olvasó anyuka 6. a labdázó kisfiú 7. a beszálló utasok 8. a vizsgázó diák
10. b)
2. az erősen koncentráló fizikus 3. az ajtó előtt álló szomszéd 4. az erkélyen
beszélgető lány 5. a Bécsben lakó barátom 6. a kávét ivó vendég 7. a zenét hallgató
fiú 8. a Brüsszelbe utazó kollégám.
11.
2. A karomba kapaszkodva. 3. Egy székre állva. 4. Zenét hallgatva. 5. Sétálva. 6.
Stresszelve. 7. Kávét iszogatva. 8. Folyamatosan jegyzetelve.
12.
2. Hazaérve/Hazaérkezve főztünk egy teát. 3. A diplomámat megkapva azonnal
elkezdtem munkát keresni. 4. A napot megtervezve elmentünk a könyvtárba. 5. Az
előadást megtartva válaszoltam a kérdésekre. 6. Egy kávézóba beülve beszélgettek. 7.
A villamosra felszállva beszélgetni kezdtem a mellettem álló utassal.
13.
2. figyel valakire / valamire 3. összpontosít valakire / valamire 4. zavar valakit /
valamit 5. segít valakinek 6. növel valamit 7. csökkent valamit 8. készít valamit 9.
elér valakit / valamit 10. jó/rossz hatással van valakire / valamire
14.
2. Mire figyelsz? – A tévére 3. Mire összpontosítasz olyan erősen? – Erre a feladatra.
4. Téged mi zavar a koncentrációban? – A zene. 5. Kinek segíthetek? – Nekem. 6. Mit
növel a komolyzene? – A teljesítőképességet. 7. Mit csökkent a mozgás? – A stresszt.
8. Mit készítsek vacsorára? – Omlettet. 9. Milyen eredményt értél el? – Kitűnőt. 10.
Mire van jó hatással a zöld tea? – A koncentrációra.
15. a)
2. figyelmem 3. kávét 4. ez 5. hátam 6. zene 7. könyvekből, szünetet 8. alvásra
15. b)
2. elkalandozik 3. szól 4. van 5. szakít 6. van 7. tart 8. fáj
16.

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

8

MagyarOK B1+ A munkafüzet megoldókulcsa
2. Mindenki bepakolt már a bőröndjébe. / Egész délután pakoltunk. 3. A vendégek
már az étteremben ülnek. / Beüljünk egy kávézóba? 4. Bejártam az egész várost. /
Milyen gyakran jársz magyarórára? 5. Ádám bement a játékboltba. / Ádám vásárolni
ment. 6. Zene hallatszik a diszkóból. / Behallatszik az autók zaja a szobába. 7.
Bejöhetek? / Masszőrtől jövök. 8. Párizsba utazom. / Beutazom az egész világot.
17.
2. Beírtam 3. Betöltötted 4. Beadtad 5. töltötted 6. adtál 7. beosztani 8. Bevittétek

3. FEJEZET
1.
2. A hátizsákba. 3. A Kék Túra útvonalain. Voltunk a Mecsekben és a Bakonyban is.
4. A Fertő-tóhoz. 5. A várban. Még a várbörtönben is jártunk. 6. Egy remek
étteremben, a város központjában. 7. Gyönyörű helyeken, például az Északiközéphegységben. 8. A közeli parkban, a tónál. 9. Szekszárdról, egy barátunktól. 10.
Hol aludtatok? – Ismerősöknél.
2.
Nálunk az egész család imád túrázni. Néha csak bepakolunk a hátizsákba, és
elindulunk. Általában az Országos Kéktúra útvonalain kirándulunk. Idén A Balatonfelvidéken túráztunk. Sümegen kezdtük a túrát, ahol a várban töltöttünk egy remek
délutánt. A vár éttermében vacsoráztunk, ahol mindent kézzel ettünk, mint a
középkorban. Másnap reggel Sümegről átmentünk Keszthelyre. Ez egy jó hosszú,
közel 46 kilométeres túra. De megérte, mert gyönyörű helyeken jártunk. Este értünk
Keszthelyre, ahol a barátainknál aludtunk. Másnap a Tourinformnál kaptunk
felvilágosítást, hova érdemes elmennünk. A kastély parkjában éppen koncert volt
azon az estén, napközben pedig csak pihentünk, fürödtünk. Nemcsak a Balatonban
fürödtünk, hanem a Hévízi-tóban is. Remekül éreztük magunkat!
3.
1. ló
2. falu
3. út
4. torony
5. híd
6. tűz
7. madár
8. tükör
9. név

lovak
falvak
utak
tornyok
hidak
tüzek
madarak
tükrök
nevek

lovat
falut
utat
tornyot
hidat
tüzet
madarat
tükröt
nevet
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tornya
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10. szó
11. kő
12. szerelem

szavak
kövek
szerelmek

szót
követ
szerelmet

szava
köve
szerelme

4.
Keszthelyen és környékén még eltöltöttünk néhány napot. Gyönyörű dolgok vártak
ránk. Elmentünk a Jóbarát vendéglőbe és a Halászcsárdába. Ezekben az éttermekben
nagyon finomakat ettünk. Remek bicikliutakat találtunk, így körbebicikliztük a tavat.
Olyan szép falvakon mentünk keresztül, hogy arra nincsenek szavak. Elmentünk a
közeli Ökopiacra, ahol vettünk gyógyfüveket, édes, illatos epret, egy antik tükröt és
egy festményt, amin madarak, kutyák és lovak láthatók. A gyógyfüvekből teát
főztünk, az epret megettük, a kép és a tükör pedig örök emlék marad.
5.
2. utakat 3. Ásványvizet 4. tornyot 5. epret 6. madaram 7. dolgot 8. fényképezőgéped
6.
2. Ez a színdarab jobb, ... 3. A hosszabb úton szebb a táj. 4. Kisebb és könnyebb a
réginél, viszont drágább is. 5. A nehezebb kérdésre csak bővebb választ tudok adni. 6.
A kevesebb néha több.
7.
2. A régió legdélibb területe a Tisza-tó turisztikai régió. 3. Itt található az ország
leghosszabb cseppkőbarlangja. 4. Az egyik legjelentősebb turisztikai település
Lillafüred. 5. Itt található az ország egyik legszebb barokk városa, Eger. 6. Itt készítik
a tokaji aszút, a leghíresebb tokaji bort. 7. Itt található Magyarország legrövidebb
kisvasútja, a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút. Ez az egyik legnagyobb forgalmú
kisvasút. 8. A miskolctapolcai Barlangfürdő az egyik legérdekesebb fürdőhely
Európában.
8.
2. A mai előadás valamivel jobb volt, mint a tegnapi. 3. Öt centivel magasabb vagyok
az öcsémnél. 4. Egy kicsivel több tortát ettem, mint te. 5. A Balaton vízszintje jóval
alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor. 6. Jozefa sokkal kedvesebb, mint a barátnője.
7. A mai dolgozat sokkal nehezebb volt, mint a múlt heti. 8. A mostani lakásunkban
egy szobával kevesebb van, mint a régiben.
9.
2. Az Eiffel-torony magasabb az Országháznál. 3. Az idei nyaralásunk sokkal jobb
volt, mint a tavalyi. 4. Az e heti kézilabdameccs izgalmasabb volt, mint a múlt heti. 5.
Az új csapat felkészültebb volt a réginél. 6. Ez a nyaklánc értékesebb a másiknál.
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10. a)
2. Azt javaslom, hogy a Hotel Visegrádban szállj meg / szálljon meg. 3. Azt javaslom,
hogy látogasd meg / látogassa meg a Fellegvárat és a Királyi Palotát. 4. Azt javaslom,
hogy keresd fel / keresse fel a Pálinkamúzeumot. 5. Azt javaslom, hogy vegyél /
vegyen egy „pálinkás mester” kötényt. 6. Azt javaslom, hogy túrázz / túrázzon a Pilisi
Parkerdőben. 7. Azt javaslom, hogy vacsorázz / vacsorázzon az Ördögmalom erdei
étteremben: 8. Azt javaslom, hogy nézd meg / nézze meg a Palotajátékokat.
10. b)
2. Azt szeretném, hogy az erkély keletre nézzen 3. Azt szeretném, hogy tudjak biciklit
kölcsönözni 4. Azt szeretném, hogy finom reggelit készítsenek.
10. c)
1. Elvárom, hogy működjön a hűtő a hotelben. 2. Elvárom, hogy mindennap cseréljék
a törülközőt. 3. Elvárom, hogy 10-ig (tízig / tíz óráig) lehessen reggelizni. 4. Elvárom,
hogy közel legyenek a múzeumok.
10. d)
2. Arra vágyom, hogy részt vehessek a Palotajátékokon. 3. Arra vágyom, hogy
megnézhessem a nemzetközi lovagi tornát. 4. Arra vágyom, hogy megkóstolhassam a
királyi borokat a Borudvarban 5. Arra vágyom, hogy meghallgathassak egy régizenei
koncertet. 6. Arra vágyom, hogy kézműves termékeket vehessek.
11. a)
2. Béla bácsi, le tetszik fényképezni bennünket? 3. Saci néni, tetszett már telefonálni
az orvosnak? / Saci néni, tetszett telefonálni már az orvosnak? 4. Dénes bácsi, mit
tetszik kérni? 5. Andi néni, melyik könyvet tetszett választani? 6. Péter bácsi, fel
tetszett hívni az unokáját? 7. Csókolom, Kati néni, Lajos bácsi! Hova tetszenek
menni? 8. Laci bácsi, Irma néni, jól tetszenek lenni? 9. Hova tetszik utazni, Laci
bácsi?
11. b)
2. Uraim, itt tessenek helyet foglalni! 3. Tessék megnézni a kiállításunkat! 4. Tessék
befáradni! (Tessék bejönni!) 5. Nyugodtan tessenek körülnézni! 6. A csirkét is
tessenek megkóstolni! 7. Itt tessék várni! 8. Tessék ideadni a kabátját!
12.
2. A tengerpartra 3. Ránk 4. a vendégeknek 5. a helyi múzeumot 6. bennünket 7.
vörösborral 8. a hegyekben 9. egy apartmant 10. A szigeteket 11. magunkat 12.
galériaként
13.
© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu
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2. messze van / nincs messze valamitől: A Margit-hídtól nem messze található
Budapest egyik legszebb parkja. 3. ajánl valamit valakinek: Nem csak a
szerelmespároknak ajánljuk, hanem mindenkinek, aki nyugodt helyen szeretne
kikapcsolódni.
4. működik valamiként: Az épület ma kulturális intézményként működik.
5. otthont ad valaminek/valakinek: A Magyar Nemzeti Galériának, az Országos
Széchényi Könyvtárnak és a Budapesti Történeti Múzeumnak ad otthont.
6. valamilyen stílusban épül: Az Országház neogótikus stílusban épült.
7. indul valahonnan/egy pályaudvarról: A Nyugati pályaudvarról Bécs és Párizs felé
indultak vonatok.
8. épül valamilyen alkalomra: A Hősök tere a Millenniumra épült 1896-ban.
14.
2. Kiadod a kulcsot az ablakon? / Adok egy kulcsot a fiamnak is. 3. Mindent
kicsomagoltam a bőröndömből. / Egész délután csomagoltam. 4. A vendégek a
teraszon ülnek. / Olyan szép idő van. Kiülünk a teraszra? 5. Kinyitott a zöldséges a
sarkon. / A sarkon egy éttermet nyitottak. 6. Kikísérlek az állomásra. / Egész nap a
vendégeket kísértem. 7. Hozzak neked egy kávét? / Kihozzam a szerződést? Aláírod?
8. Kinéztem az ablakon. / Festményeket néztem. 9. Kitaláltam valamit. / Találtam egy
ceruzát. 10. Kiadtad már a lakásodat? / Adnál egy kis csokit? 11. Jól kijössz a
szomszédaiddal? / Boltból jövök. 12. Mondd már ki, mire gondolsz! / Gabi azt
mondta, most nem ér rá.
15.
2. a) bevált b) kivált
3. a) Tarts ki! b) betartod
4. a) belátom b) kilátni

4. FEJEZET
1.
2. viteti 3. takaríttatja 4. főzeti 5. vásároltat 6. rendeltet 7. fizettet 8. tölteti ki 9. íratja
10. készítteti 11. vasaltatja 12. hozatja
2.
kitisztíttatom, befestetem, megmasszíroztatom, levágatom, be is festetem,
megcsináltatom, csináltatni
3.
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2. Beállítaná az internetet? 3. Kifestené a nappalit? 4. Készítenél nekem egy szép
csokrot? 5. Megfognád a táskámat? 6. Megismételné a nevét? 7. Ideadnátok a
telefont?
4.
2. Elkérhetnénk a wi-fi kódot? 3. Bemehetnék a doktornőhöz? 4. Beszélhetnénk az
igazgató úrral? 5. Adhatnék Önnek egy névjegykártyát? 6. Kérhetnék egy szatyrot? 7.
Itt hagyhatnánk a táskánkat?
5.
2. Ihatnánk egy kávét. 3. Úszhatnánk egy nagyot. 4. Sétálhatnánk egyet. 5.
Megnézhetnénk egy filmet. 6. Kártyázhatnánk. 7. Rendelhetnénk egy pizzát.
6.
2. Ha nem működne a fénymásoló, nem tudnék fénymásolni. 3. Ha nem lenne
mikróm, nem tudnám megmelegíteni a vacsorámat. 4. Ha nem használnám a GPS-t,
eltévednék. 5. Ha nem hívnánk taxit, nem érnénk oda a moziba. 6. Ha nem fájna a
hátam, nem kellene masszőrhöz mennem. 7. Ha sok időm lenne, járnék konditerembe.
7.
2. Bárcsak maradnál még egy kicsit! 3. Bárcsak ne kellene olyan sokat dolgoznom! 4.
Bárcsak ne esne az eső! 5. Bárcsak eladnánk a régi bútorokat! 6. Bárcsak vennénk egy
szárítógépet! 7. Bárcsak gyorsabb lenne a laptopom! 8. Bárcsak ezen a hétvégén is
meglátogatnátok!
8.
2. Félévente legalább egyszer. / Minden félévben legalább egyszer. 3. Havonta
egyszer. / Minden hónapban egyszer. 4. Évente egyszer vagy kétszer. / Minden évben
egyszer vagy kétszer. 5. Naponta kétszer. 6. Hetente legalább négyszer. 7. Ötévente
egyszer. / Minden öt évben egyszer. 8. Havonta kétszer-háromszor. / Minden
hónapban kétszer-háromszor.
9.
2. óránként 3. Havonta 4. percenként 5. esténként 6. Vasárnaponként
10.
2. b) Mivel gyakoriak a közlekedési dugók, néhány perc késés elfogadott.
c) Néhány perc késés elfogadott, mert gyakoriak a közlekedési dugók.
3. b) A mostani albérletemért túl sokat fizetek, ezért másik lakást keresek.
c) Mivel a mostani albérletemért túl sokat fizetek, másik lakást keresek.
4. b) Külföldön élek, ezért nem tudnék lemondani a közösségi fórumokról.
c) Nem tudnék lemondani a közösségi fórumokról, mert külföldön élek.
© Szita Szilvia, Pelcz Katalin www.magyar-ok.hu
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5. b) Mivel szeretek otthonról, kényelmesen vásárolni, imádom az internetes
vásárlást.
c) Imádom az internetes vásárlást, mert szeretek otthonról, kényelmesen vásárolni.
6. b) Mivel gyakran van szükségem a mobilomra, nem tudnék róla lemondani.
c) Nem tudnék lemondani a mobilomról, mert gyakran van rá szükségem / szükségem
rá.
7. b) Nem volt rá időm, ezért abbahagytam a zenélést.
c) Mivel nem volt rá időm, abbahagytam a zenélést.
11.
Sem a munka, sem a szórakozás nem érdekel. Hidegen hagy az utazás is és a kertem
is. Sem a filmek, sem a könyvek nem szórakoztatnak. Nemcsak a zene idegesít,
hanem a csend is. Nem vonzanak sem a boltok, sem az éttermek. Nemcsak
cukrászdába nem akarok menni, de sportolni sem. Unom az éjszakát (is) és a nappalt
is. A barátok (is) és a rokonok is fárasztanak. Mindenki hagyjon békén!
12.
1. sem – sem – nem 2. is – és – is 3. nemcsak – hanem/de – is 4. nemcsak – hanem/de
– sem
13.
2. rám, rád, rá 3. rólam, rólad, róla 4. rólam, rólad, róla 5. rám, rád, rá 6. rólam, rólad,
róla 7. rád, rám, rá 8. rajtam, rajtad, rajta
14.
2. beléd 3. benne 4. bennük 5. benne 6. bele 7. belőle 8. belőle 9. benne 10. benned
15.
2. a) Fel van töltve a telefonom. b) Az enyém nincs feltöltve. 3. a) Be van kapcsolva a
telefonom. b) Az enyém nincs bekapcsolva. 4. a) Le van töltve a telefonomra ez az
app. b) Az enyémre nincs letöltve. 5. a) Fel van hangosítva a telefonom. b) Az enyém
nincs felhangosítva. 6. a) Le van halkítva a telefonom. b) Az enyém nincs lehalkítva.
7. a) Aktivizálva van a térkép a telefonomon. b) Az enyémen nincs aktivizálva. 8. a)
Be van állítva az ébresztőóra a telefonomon. b) Az enyémen nincs beállítva. 9. a)
Nincs kikapcsolva a telefonom. b) Az enyém ki van (kapcsolva).
16.
2. Erre nem voltam felkészülve. 3. Le vagy ejtve. 4. Fel vagyok háborodva. 5. El
vagyok fáradva. 6. Meg vagyok sértve. 7. Erről meg vagyok győződve. Nagyon meg
voltam lepődve. 8. Nagyon meg voltam lepődve. 9. Meg vagyok bántva.
17.
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2. Az eltévedt utazó 3. A becsapott ember 4. Az ellopott autó 5. Az összecserélt ikrek
6. A megmentett delfin
18.
2. A blúzom ki van vasalva. A kivasalt blúzomat veszem fel. 3. Az edények el
vannak mosogatva. Az elmosogatott edényeket betettem a konyhaszekrénybe. 4. A
csirkemell sajttal van töltve. Sajttal töltött csirkemellet kérek szépen. 5. A fűtést ki
van kapcsolva. Kikapcsolt fűtés mellett soha nem száradnak meg a ruhák. 6. Az ablak
ki van nyitva. A kinyitott ablakon át behallatszik az utcazaj.
19.
1. b) megtalálom c) megtaláltok 2. a) hallja meg b) Meghallják c) hallod meg 3. a)
megkérdezem b) Megkérdezzük, c) Megkérdezed 4. a) megváltozik b) megváltozol c)
megváltoznak 5. a) megtartani b) megtartom c) tart meg 6. a) Meg kell beszélnünk, b)
megbeszélni c) meg tudtok beszélni 7. a) értem meg b) megérted c) megért 8. a)
Megteszel b) megteszek c) megtesz 9. a) megismeri b) ismerek meg c) ismersz meg
10. a) kapod meg b) megkap c) kapjuk meg (fókusz: holnap) / megkapjuk (fókusz:
megkapjuk) 11. a) Megmutatom b) Megmutatjuk c) mutatod meg 12. a) tudok meg
(fókusz: a barátnőmtől) / megtudok (fókusz: megtudok) b) megtudok c) megtudjuk

5. FEJEZET
1.
2. A háziorvos fontosnak tartja, hogy tájékoztassa a pácienseket. 3. Fontosnak tartjuk,
hogy rendesen reggelizzünk. 4. Ön fontosnak tartja, hogy megtanulja elengedni azt,
akit szeret? 5. Fontosnak tartom, hogy folyamatosan tanuljak, és a legtöbbet hozzam
ki magamból. 6. Fontosnak tartjátok, hogy a gyerekeitek másoknak is segítsenek? 7.
A pszichológusok fontosnak tartják, hogy a hagyományok beépüljenek a mai
gyerekek életébe. 8. Fontosnak tartod, hogy türelmes legyél a gyerekeiddel? 9.
Fontosnak tartom, hogy mindenki pontosan érkezzen a találkozóra. 10. Fontosnak
tartod, hogy jól felkészülj az előadásodra? 11. Laura fontosnak tartja, hogy
mindannyian részt vegyünk a megbeszélésen.
2.
2. hogy segítsek 3. hogy beszélj Ágival? 4. hogy fizessek 5. hogy segítselek 6. hogy
máris hazamenjünk 7. hogy megnézzék a tévéműsort 8. hogy idegesítselek
3.
2. meglátogassam a nagynénémet Svédországban. 3. végre rendbe tegyem a kertet. 4.
felkészüljek a nyelvvizsgámra. 5. elutazzak a Balatonhoz. 6. ne kelljen senkivel
beszélnem. 7. ne kelljen sehova mennem.
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4.
2. felmehessek az űrbe 3. ne kelljen korán felkelnem 4. ne kelljen fizetnem a
repülőjegyekért 5. emberekkel dolgozhassak 6. soha ne késsek el sehonnan
5.
2. a) mégsem b) mégis 3. a) mégis b) mégsem 4. a) mégis b) mégsem 5. a) mégsem b)
mégis 6. a) mégsem b) mégis 7. a) mégis b) mégsem
6.
2. kezdve/fogva 3. múlva 4. során/folyamán 5. belül 6. között 7. alatt 8. ezelőtt 9.
múlva 10. át/keresztül
7.
Úgy gondoltam, attól a naptól kezdve én már csak utazó vagyok, és két-három év alatt
bejárom a világot. Ennyi idő alatt ugyan nem sikerült bejárni az egész világot, de az
utazások során nagyon sokat láttam és tapasztaltam. Még nyolc éven át folytattam az
utazgatást. Rájöttem, hogy én gyalogolni szeretek, és emberekkel beszélgetni. Ezért
nyelveket is tanultam. Többször jöttem haza, de két utazás között csak annyi időm
volt, hogy találkozzak a családommal és a barátaimmal. Tíz év utazás után már
biztosan tudom, hogy mindenütt jó, de legjobb útközben.
8.
2. a mieink 3. a tiéd/tied 4. a tiétek/tietek 5. a miénk/mienk 6. az Önéi 7. Az övé 8. az
Önöké
9.
2. a tiédből/tiedből 3. az Önét 4. a tiétekbe/tietekbe (a tieitekbe: ritkább alak) 5. az
enyémmel 6. az Önökét 7. az övéiben 8. az enyémben 9. tieddel/tiéddel 10. Önökéiről
11. mieinket
10.
2. Kérem szépen azokat a matricákat! – Nem adom őket! Az enyémek!
3. Tudom, miért lett egyforma az összes matekfeladatunk. – Én is. Azért, mert a tiédet
másoltam.
4. Katiéké ez a fekete labrador? – Nem az övék. De ők vigyáznak rá, amíg a gazdája
nyaral.
5. Zolié ez a könyv? – Igen, az övé. Bele van írva a neve.
6. Nagyon szép a táskája. – Köszönöm, nagyon kedves. Az Öné is nagyon elegáns.
7. A ti kocsitokkal ment nyaralni Gergő? – Igen, a miénkkel. Miért kérdezed?
8. Mi baja van a kutyátoknak? – Semmi. Fél a tiétektől, azért bújt el.
11. b)
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2. jól érezte magát 3. elengedi magát 4. megengedhet magának 5. meggondolta magát
6. kipiheni magát 7. összeszedte magát
12.
2. Feltehetek még egy kérdést? 3. Mindenre emlékszem, amit olvastam. 4. Mindennap
foglalkozom nyelvekkel. 5. A görög nyelvet nehezen sajátítottam el. 6. Érdemes a kis
nyelveket is felfedezni. 7. Nem félek az új kihívásoktól. 8. Nem érdemes minden szót
lefordítani. 9. Nekem hiába magyarázod a nyelvtant, nem értem. 10. Könnyen
megjegyzed az új szavakat?
13.
1. ... a képek segítenek a tanulásban.
2. A haptikus tanulónak az segít, ha sokszor leírja az új kifejezéseket. Tanulás közben
mozgásra van szüksége. A mozgás segít memorizálni az új szavakat.
3. A kognitív típusú nyelvtanuló érteni akarja a nyelv szerkezetét. Csak azt mondja és
írja le, amit biztosan tud. Nem fél a nyelvtantól.
4. Az imitatív nyelvtanuló akkor tanul leghatékonyabban, ha kommunikálhat az
idegen nyelven. Ez a típus elismétli, amit másoktól hall. A kiejtése általában igen jó,
mert a fülére hallgat.
5. Az auditív tanulótípusnak csendre van szüksége a tanuláshoz. Hatékonyan tanul, ha
meghallgathatja a tananyagot.
14.
1. b) Elveszem c) elveszi 2. a) elhisz b) elhitted c) Elhiszem 3. a) elment b)
Elmegyünk c) elment 4. a) elismernek b) ismered el c) elismered 5. a) elképzelem b)
elképzelni c) El tudod képzelni 6. a) elbúcsúzni b) el szoktam búcsúzni c) elbúcsúztál
7. a) elolvastam b) elolvas c) elolvasni 8. a) elhagyja b) elhagyta c) elhagy 9. a)
Elmondok b) elmondtam c) mondod el 10. a) elmentem b) elment c) elment

6. FEJEZET
1.
2. Ha több időt töltöttem volna a barátaimmal, gyakrabban jártam volna túrázni. 3. Ha
gyakrabban jártam volna túrázni, jobban megismertem volna a közeli hegyeket. 4. Ha
jobban megismertem volna a közeli hegyeket, szívesen lettem volna tájfutó. 5. Ha
tájfutó lettem volna, sokat kellett volna edzenem. 6. Ha sokat kellett volna edzenem,
akkor kevés időt tudtam volna a barátaimmal tölteni.
2.
2. Elmehettünk volna sétálni. 3. Szerintem le tudtad volna tenni a vizsgát. 4.
Jelentkezhettél volna a meghirdetett állásra. 5. Szólhattál volna, amikor elmentél. 6.
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Még elérhettük volna a vonatot. 7. Még meg tudtuk volna nézni a kiállítást. 8.
Megnézhettétek volna, mikor indul a hajó.
3.
Ki tudja, milyen városokat ismerhettem volna meg. Választ kaphattam volna arra a
sok kérdésre, amit csak a világot megismerve lehet megválaszolni. Bármi
megtörténhetett volna. Király lehettem volna Madagaszkáron, felfedezhettem volna a
Selyemutat vagy a számítógépet. Csodát tehettem volna! Persze, utazás közben is
tudtam volna, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon.
4.
2. Fel tudtalak volna hívni. 3. Nem tudtalak volna bevinni. 4. Beszélgethettünk volna
egy kicsit többet. 5. Fiatalkoromban szerettem volna többet utazni.
5.
1. Elfogyott az egész csokitorta. Nem hittem volna, hogy ezt mind meg tudod enni.
2. Otthagytam a munkahelyemet. Nem hittem volna, hogy képes vagy rá.
3. Egész nap a kertben dolgoztam. Nem hittem volna, hogy ilyen kemény munka lesz.
4. Holnap lesz az esküvőm. Nem hittem volna, hogy ilyen boldog leszek.
5. Több mint két órát késtél. Nem gondoltam volna, hogy eljössz.
6. Megvan az eredmény, a fiam végzett a matekpéldával. Mindig tudtam, hogy okos,
de nem hittem volna, hogy ennyire.
7. Háromig számoltam, és a gyerekek mindent elpakoltak. Nem gondoltam volna,
hogy ez a dolog így működik.
8. Hihetetlen érzés a kínai nagy falon sétálni. Nem gondoltam volna, hogy valaha
eljutok ide.
9. Több mint százan eljöttek a könyvbemutatóra. Gondoltad volna, hogy ilyen jól fog
sikerülni?
10. Marci júliusban lesz tíz, de már négy nyelvet beszél. Ki hitte volna, hogy ilyen jó
a nyelvérzéke?
6.
2. Üzeneteket írnak egymásnak ahelyett, hogy találkoznának. / Ahelyett, hogy
találkoznának, üzeneteket írnak egymásnak. 3. Ahelyett, hogy dolgozna, egész nap
csak internetezik. / Egész nap csak internetezik ahelyett, hogy dolgozna. 4. Ahelyett,
hogy valami értelmes dolgot csinált volna, csak unatkozott. / Csak unatkozott ahelyett,
hogy valami értelmes dolgot csinált volna. 5. Ahelyett hogy a múltban élnél, inkább a
jelennek örülj! / Inkább a jelennek örülj ahelyett, hogy a múltban élnél! 6. Zsófi
ahelyett, hogy örült volna a hírnek, elkezdett sírni. / Zsófi elkezdett sírni ahelyett,
hogy örült volna a hírnek. 7. Ahelyett, hogy segítettek volna, csak álltak és néztek. /
Csak álltak és néztek ahelyett, hogy segítettek volna. 8. Ahelyett, hogy a
szakdolgozatát írná, minden este a kocsmában ül. / Minden este a kocsmában ül
ahelyett, hogy a szakdolgozatát írná.
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7.
2. A milliomos megvette a Lamborghinit anélkül, hogy sokat gondolkodott volna. 3.
Ági elment otthonról anélkül, hogy szólt volna a barátjának. 4. Megvette azt a drága
ruhát anélkül, hogy felpróbálta volna. 5. Döntést hoztam anélkül, hogy tanácsot adtál
volna. 6. Nem mehetsz el moziba anélkül, hogy engedélyt kérnél. 7. Nem beszélhettek
vele anélkül, hogy tudnék róla. 8. Elment anélkül, hogy elbúcsúzott volna.
8.
2. a) Olyan friss vagy, mintha a szaunából jönnél. b) Olyan friss voltál, mintha a
szaunából jöttél volna. / mintha a szaunából jönnél. 3. a) Úgy üldögél a fotelben,
mintha nem lenne/volna semmi dolga. b) Úgy üldögélt a fotelben, mintha nem lett
volna semmi dolga / mintha nem lenne/volna semmi dolga. 4. a) Olyan gyönyörűen
énekelnek, mintha ez volna/lenne a szakmájuk. b) Olyan gyönyörűen énekeltek,
mintha ez lett volna a szakmájuk. / mintha ez lenne/volna a szakmájuk.
5. a) Úgy viselkedtek, mintha tiétek volna/lenne a cég. b) Úgy viselkedtetek, mintha
tiétek lett volna a cég / mintha tiétek volna/lenne a cég. 6. a) Úgy ismerik ezt a
környéket, mintha itt laknának. b) Úgy ismerték ezt a környéket, mintha itt laktak
volna / mintha itt laknának. 7. a) Úgy nézel rám, mintha nem ismernél meg. b) Úgy
néztél rám, mintha nem ismertél volna meg / mintha nem ismernél meg.
9.
2. A kávéfőző arra való, hogy kávét főzzünk vele. 3. A fűnyíró arra való, hogy
lenyírjuk vele a füvet. 4. A porszívó arra való, hogy kitakarítsuk vele a lakást. 5. A
tűzhely arra való, hogy ételeket készítsünk rajta. 6. A teleszkóp arra való, hogy
csillagokat vizsgáljunk vele. 7. A vasaló arra való, hogy kivasaljuk vele a gyűrött
ruhát. 8. A fregoli arra való, hogy kiteregessük rá a mosott ruhát.
10.
2. A titkárnőnek az a feladata, hogy időpontot egyeztessen. 3. Az építészmérnöknek
az a feladata, hogy házakat tervezzen. 4. A diplomatának az a feladata, hogy
képviselje az országa érdekeit. 5. A tanítónőnek az a feladata, hogy megtanítsa a
gyerekeket olvasni és számolni. 6. Az orvosnak az a feladata, hogy meggyógyítsa a
betegeit. 7. A taxisofőrnek az a feladata, hogy elvigye az utast a kívánt helyre. 8. A
postásnak az a feladata, hogy kézbesítse a leveleket és az újságot.
11.
2. Bemegyek az erdőbe, hogy gombát szedjek. 3. Hazafelé mindig bemegyek a
barátnőmhöz, hogy beszélgessek vele/beszélgessünk. 4. Elutazom, hogy
meglátogassam a barátaimat. 5. Lementünk a tóra, hogy evezzünk. 6. Gerda tízkor
lefeküdt, hogy aludjon. 7. Elmentek az operába, hogy megnézzék a Traviatát.
12.
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2. Odamentem az ablakhoz becsukni. 3. Elmenjek a boltba tejet venni / (venni tejet)?
4. Elutazott Párizsba franciául tanulni. 5. Elküldtem a férjemet csavarhúzót keresni. 6.
Visszajöttem elbúcsúzni. 7. Néha összejövünk zenélni.
13. a) 2. Bármiben / Bármikor 3. Bármikor 4. Bármerre 5. bárki 6. bármelyik 7.
bárki, bárkivel 8. Bárhol / Bármikor
13. b) 1. Valahonnan 2. valahova 3. Valamikor 4. valamit 5. Valaki 6. valahol 7.
valakitől 8. Valamit
13. c) 1. mindenhova / mindig 2. Mindegyik 3. Minden / Mindegyik 4. Mindenki 5.
mindenféle / mindenfajta / minden 6. mindenféle / mindenfajta / minden 7.
mindenhonnan 8. mindenkivel
13. d) 1. Semmi 2. Sehol 3. senki 4. semmi 5. Semmi, senki 6. sehonnan / senkitől 7.
sehol 8. Soha, soha
14.
2. a) a lakásom b) a lakásom ajtaja c) a lakásom ajtajának a kulcsa
3. a) a gyerekeink b) a gyerekeink osztálya c) a gyerekeink osztályának a tanára
4. a) a munkahelyetek b) a munkahelyetek menzája c) a munkahelyetek menzájának
az ablaka 5. a) a városuk b) a városuk központja c) a városuk központjának a főtere
6. a) a telefonja b) a telefonja töltője c) a telefonja töltőjének a zsinórja 7. a) az
ismerőseik b) az ismerőseik nyaralója c) az ismerőseik nyaralójának a telefonszáma
8. a) a fodrászom b) a fodrászom üzlete c) a fodrászom üzletének a nyitvatartása
15.
2. A gimnáziumi osztálytársam testvérének a párjával. 3. István feleségének a bátyja.
4. A telefonod tartójának egy darabja. 5. A bölcsészkar dékánjának a titkárnőjétől. 6.
A szomszédom nagymamájának a szakácskönyvében 7. Anyukám barátnőjének a
férjével. 8. A nyaraló teraszajtajának a kulcsa.
16.
2. jó viszonyban van valakivel: Szerencsére nagyon jó viszonyban vagyok a
családommal. 3. átad valakinek valamit: Az alapítvány elnöke adta át a győztesnek a
díjat. 4. valamilyennek mutatja magát: A neten mindenki boldognak mutatja magát. 5.
mutat valamit: A kutatások azt mutatják, hogy zene mellett nem lehet igazán figyelni.
6. népszerűsít valamit: Az interneten népszerűsítjük a vállalkozásunkat. 7. hozzászól
valamihez: Szeretnék hozzászólni a kérdéshez. 8. megvalósít valamit: Négy-öt éven
belül megvalósítjuk a terveinket. 9. számon tart valamit / valakit: A cégünket a
legfontosabbak között tartják számon. 10. meglep valamivel valakit: Anna egy
tortával lepte meg az anyukáját. 11. abbahagy valamit: Nem tudom abbahagyni a
csetelést. 12. hasonlítja magát valamihez / valakihez: Hajlamosak vagyunk másokhoz
hasonlítani magunkat. 13. kedvező képet fest valakiről: A közösségi oldalakon
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mindenki kedvező képet fest magáról. 14. befolyásol valamit/valakit: A közösségi
oldalak befolyásolják a közérzetünket. 15. kapcsolatban van valakivel: Szoros
kapcsolatban vagyok az üzletfeleimmel.
17.
b) Most már biztosan nem fogjuk feladni. Mindjárt ott vagyunk a célnál. c) Mindig
nagyon sok házi feladatot ad fel a tanár. 2. a) Felteszem a kérdést: van-e ideális kor a
házasságkötésre? b) Feltesz egy képszerkesztő programot a gépére. c) A vázát a
polcon találod, feltettem jó magasra. 3. a) Arra használom a netet, hogy felkutassam a
régi barátaimat. b) A paleontológus nemcsak a csontokat kutatja fel. Minden nyomra
kíváncsi. c) Az alapítvány fő feladata, hogy felkutassa a múlt értékeit.
4. a) Fel akarom mondani a telefon-előfizetésemet. b) Ma végre felmondtam a
munkahelyemen. c) Az idegeim kezdik felmondani a szolgálatot.
5. a) A fogadásra Hanna a legújabb ruháját veszi fel. b) Vedd fel a telefont, légy
szíves! c) Remélem, felvesz valakit a főnököm az asszisztensi állásra. 6. a)
Felmegyek az emeletre. b) Úgy érzem, nagyon felment a vérnyomásom. c)
Felmegyek átöltözni a vacsorához. 7. a) Nyugodtam végignézte, ahogy a fia felmászik
/ felmászott az asztalra. b) Margit felmászott a létrán, de lejönni már nem tudott. c)
Gyerekkoromban minden fára felmásztam. 8. a) Holnap felhívom Szilvit, hogy
megbeszéljük a hétvégi programot. b) Éva felhívta Ádámot a lakásba egy kávéra. c)
Talán túlságosan felhívod magadra a figyelmet. 9. a) Felismeri ezt az embert? b) Húsz
év után is azonnal felismertelek! c) Miről fogom felismerni a vendégeket? 10. a) Fél
tízkor már mindenki felállt az asztaltól. b) Ha bejön a bíró, mindenki feláll. c) Ettől a
hangtól feláll a szőr a hátamon.

7. FEJEZET
1.
2. Az ezerkilencszázas években. / A huszadik században.
3. A kétezres években. / A második évezred elején. / A második évezred első
évtizedében.
4. Az ezernyolcszázkilencvenes évek második felében. / Az ezernyolcszázkilencvenes
évek végén.
5. A kétezertízes évek elején. / A kétezertízes évek első felében.
6. A huszadik század közepén.
7. Az első évezredben.
2.
2. A század elején, a tízes évektől megkezdődik az úgynevezett reformkor.
3. Az 1840-es évek végéig tartó időszak a társadalmi, kulturális és gazdasági fejlődés
kora.
4. 1825-ben Széchenyi István támogatásával megalakul a Magyar Tudományos
Akadémia.
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5. 1844-től az ország kizárólagos hivatalos nyelve a magyar lesz.
6. A század közepéig sok reform valósul meg.
7. A reformkor 1848-ban ér véget, amikor kitör a forradalom.
8. A hatvanas évek végén, egészen pontosan 1867-ben létrejön az Osztrák–Magyar
Monarchia.
9. Ez a dualista államszövetség 1918-ig, az első világháború végéig áll fenn.
3.
2. Nórának sok páciens szerepel a telefonkönyvében.
3. Nórának nem régen nyitott a rendelője.
4. Nórának majdnem mindig tele van a határidőnaplója.
5. Nórának nehéz időpontot kapni a rendelésére.
6. Nórának nagyon elfoglalt az asszisztense.
7. Nórának nagyon szeret itt dolgozni az asszisztense.
8. Nórának máris nagyon jól megy a fogorvosi rendelője.
4.
2. Képzeld, Nórának máris nagyon jól megy a fogorvosi rendelője. / Képzeld,
Nórának a fogorvosi rendelője máris nagyon jól megy. 3. Képzeld, Nórának hétvégén
férjhez ment az asszisztense. / Képzeld, Nórának az asszisztense hétvégén férjez
ment. 4. Képzeld, Nórának elveszett a határidőnaplója. / Képzeld, Nórának a
határidőnaplója elveszett. 5. Képzeld, Nórának tegnap ellopták a táskáját. / Képzeld,
Nórának a táskáját tegnap ellopták. 6. Képzeld, Nóra kutyája reggel megharapta a
postást. / Képzeld, Nórának a kutyája reggel megharapta a postást. 7. Képzeld, a
kutyának begyulladt a foga. / Képzeld, a kutyának a foga begyulladt. 8. Képzeld,
Nórának az állatorvos vette feleségül az asszisztensét. / Képzeld, Nórának az
asszisztensét az állatorvos vette feleségül.
5.
2. A fantasztikusan küzdő válogatott az utolsó pillanatban gólt lőtt. 3. a minden
újszülöttnek fát ültető program / A minden újszülöttnek fát ültető program nagy sikert
aratott. 4. az aszpirint szedő betegek / Az aszpirint szedő betegeknek jobb a
vérkeringésük. 5. a magát fáradtnak érző csapat / A magát fáradtnak érző csapat
rosszabbul teljesített. 6. a Balaton partján álló villák / A Balaton partján álló villákért
magas bérleti árat kérnek a tulajdonosok. 7. a konferenciát záró vacsora / A
konferenciát záró vacsorára minden résztvevő eljött. 8. a gazdasági kérdésekről
tárgyaló felek / A gazdasági kérdésekről tárgyaló feleknek nem sikerült
kompromisszumos megoldást találni.
6.
2. a kilenc aranyérmet nyert úszónő / A kilenc aranyérmet nyert úszónő kijutott az
olimpiára 3. a Párizsba kiküldött tudósító / A Párizsba kiküldött tudósító riportot
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készített az Air France vezérigazgatójával. 4. egy alig használt autó / Egy alig
használt autó sürgősen eladó. 5. a számos díjjal kitüntetett író / A számos díjjal
kitüntetett író regényeit több nyelvre lefordították. 6. a British Múzeumban kiállított
múmiák / A British Múzeumban kiállított múmiákat sok látogató lefényképezi. 7. az
újra megválasztott polgármester / Az újra megválasztott polgármesterre sok feladat
vár. 8. a nemrég felfedezett bolygó / A nemrég felfedezett bolygóról máris sokat
tudunk. 9. a Magyarországon sikert aratott találmány / A Magyarországon sikert
aratott találmányt a Hannoveri Vásáron is bemutatják. 10. a 2017-ben bemutatott film
/ A 2017-ben bemutatott filmben egy orosz színész játssza a főszerepet.
7.
2. közösen gondolkodva / Közösen gondolkodva tanulunk a projektmunkák során.
3. kívülről nézve / Kívülről nézve egyszerűnek tűnik a sztárok élete. 4. a saját
hibánkból tanulva / A saját hibánkból tanulva leszünk egyre tapasztaltabbak. 5.
nyugat felé hajózva / Nyugat felé hajózva eljutott Indiába. 6. a vonatra felszállva / A
vonatra felszállva észrevette, hogy elveszett a jegye. 7. a szállást lefoglalva / A
szállást lefoglalva felhívta a feleségét. 8. a munkatársaival egyeztetve / A
munkatársaival egyeztetve hozott döntést.
8. a)
2. a volt osztályfőnökömnek 3. a jó ételekhez 4. mindenkivel 5. a vizsgára 6.
fejszámolásban 7. a vesztes meccstől 8. a partnerére 9. magával
8. b)
1. a sorsunkért 2. hozzám/velem 3. a sok jóért 4. bármire 5. a söréről 6. a párjára 7. a
munkatársaival 8. mindenre 9. kompromisszumokra 10. rád
9.
2. valakivel/valakihez 3. valamire 4. valamiről 5. valamire 6. valamivel 7. valamiben
8. valamitől
10.
b) Lement már a prezentációd? c) Lemegyek a pincébe borért.
2. a) Leállt a kocsim. Kifogyott belőle a benzin. b) Leálltunk az utcán beszélgetni. c)
Leállt az üzem. Sztrájkolnak a dolgozók.
3. a) Minden diákunk sikeresen letette a vizsgát. b) Amikor megérkezett, azonnal
letette a bőrőndjét. c) A játékokat letettem az alsó polcra, hogy a gyerekek is elérjék
őket.
4. a) Ezt az épületet jövő héten lebontják. b) A bonyolult feladatokat először le kell
bontani egyszerű lépésekre. c) A laktózérzékeny emberek szervezete nem tudja
lebontani a tejet.
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5. a) Fél hétkor már mindenki leült az asztalhoz. b) Gyere, ülj le! Megkínálhatlak
valamivel? c) Misi leült a zongorához, és egy Schubert-dalt kezdett játszani.
6. a) Hagyd ott a tányérokat, ahol vannak! A gyerekek majd leszedik az asztalt. b)
Nem tudom leszedni a rágót a cipőm talpáról. c) Ő ügyesebben mászik fára, így
könnyebben le tudja szedni az almát.
7. a) Leveszed a polcról a szakácskönyvet? b) Szerintem ez a seb már begyógyult,
leveszem a kötést. c) Úgy látom, a film teljesen levett téged a lábadról.
8. a) Nem tudnék lemondani a biciklimről. Azzal járok mindenhova. b) Lemondták a
hétfői időpontot. Arra hivatkoztak, hogy nem tudnak addig felkészülni a
megbeszélésre. c) Hála istennek, Géza lemondott az őrült tervéről.
9. a) Láttad? Leesett az első hó. b) Leestem a létráról. Szerencsére nem lett semmi
bajom, nem tört el semmim. c) Leesett a vérnyomásom. Le kell feküdnöm, és innom
kell egy kávét.
11.
2. a) Le- b) Fel- 3. a) Le- b) Fel- 4. a) Fel- b) Le- 5. a) le b) Fel-

8. FEJEZET
1. a)
2. a) Patríciának le kell fogyni/fogynia. b) Patrícia le akar fogyni. c) Patrícia le
szeretne fogyni. d) Patrícia szeretne lefogyni.
3. a) El tudok menni. b) El fogok menni. c) El akarok menni. d) El kell mennem.
4. a) Jánosék tudnak pihenni. b) Jánosék pihenni akarnak. c) Jánoséknak pihenniük
kell. d) Jánosék pihenni fognak.
5. a) Tamara tud kézilabdázni. b) Tamara szeret kézilabdázni. c) Tamara szeretne
kézilabdázni. d) Tamara kézilabdázni szeretne.
6. a) Fel akarunk mondani. b) Fel fogunk mondani. c) Fel szeretnénk mondani. d)
Szeretnénk felmondani.
7. a) Olvasni fogok. b) Olvasni akarok. c) Olvasni szeretnék. d) Szeretnék olvasni.
8. a) A főnököm szeret dönteni. b) A főnököm szokott dönteni. c) A főnököm dönteni
akar. d) A főnököm dönteni fog.
1. b)
2. a) Minden munkát el akarunk végezni. b) Minden munkát el fogunk végezni. c)
Minden munkát el tudunk végezni. d) Minden munkát el szoktunk végezni.
3. a) Szoktunk maratont futni. b) Maratont akarunk futni. c) Szeretünk maratont futni.
d) Maratont fogunk futni.
4. a) Mindegyik terembe be kell menni. b) Mindegyik terembe be lehet menni. c)
Mindegyik terembe be szabad menni. d) Mindegyik terembe tilos bemenni.
5. a) Tudok fahéjas csigát sütni. b) Fahéjas csigát fogok sütni. c) Fahéjas csigát
akarok sütni. d) Fahéjas csigát kell sütnöm.
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6. a) Ezt a képregényt el fogom olvasni. b) Ezt a képregényt el akarom olvasni. c) Ezt
a képregényt el szeretném olvasni. d) Ezt a képregényt szeretném elolvasni.
7. a) A legnehezebb feladatokat is meg tudják oldani. b) A legnehezebb feladatokat is
meg akarják oldani. c) A legnehezebb feladatokat is meg kell oldaniuk. d) A
legnehezebb feladatokat is teljesíteni fogják.
8. a) A főnököm szeret nehéz feladatokat adni. b) A főnököm szokott nehéz
feladatokat adni. (Fókusz: szokott.) / A főnököm nehéz feladatokat szokott adni.
(Fókusz: nehéz feladatokat) c) A főnököm nehéz feladatokat akar adni. d) A főnököm
nehéz feladatokat fog adni.
2. a) 2. Bence szeret csapatban dolgozni. 3. József imád karateedzésre járni. 4. József
karateedzésre imád járni. 5. Én fogok holnap prezentációt tartani. / Holnap én fogok
prezentációt tartani. 6. Holnap prezentációt fogok tartani. / (Prezentációt fogok tartani
holnap. ritkább) 7. Holnap fogok prezentációt tartani.
2. b)
2. Mikor akarsz hozzánk eljönni? – Holnap (akarok hozzátok elmenni). 3. Mit szoktál
a pékségben venni? – Kenyeret (szoktam a pékségben venni). 4. Hányszor lehet
matematikából utóvizsgázni? – Csak egyszer (lehet matematikából utóvizsgázni). 5.
Hol kell leadni a jelentkezési lapot / a jelentkezési lapot leadni? – A titkárságon (kell
leadni a jelentkezési lapot / a jelentkezési lapot leadni). 6. Kinek szabad a
szemináriumi terembe bemenni / bemenni a szemináriumi terembe? – Csak a
hallgatóknak (szabad a szemináriumi terembe bemenni / bemenni a szemináriumi
terembe).
3.
1. b) Örülsz az új autódnak? c) Örülnek a találkozásnak.
2. a) Rendszeresen szoktunk reggelizni. b) Szoktál bocsánatot kérni? c) Szoktam
rejtvényt fejteni.
3. a) Már nagyon unom ezt. / Ezt már nagyon unom. b) Halálosan unjuk az előadást.
c) Ritáék nagyon unják az állandó esőt.
4. a) Aggaszt ez a helyzet. b) Aggaszt bennünket Robi viselkedése. c) Anyukámat
aggasztja a macskánk betegsége.
5. a) Jól emlékszem a tavalyi nyárra. b) Emlékszel még a gyerekkorodra? c)
Emlékszik a kollégámra?
6. a) Az első találkozáskor illik bemutatkozni. b) A gyerekeknek illik először
köszönni. (az A gyerekeknek itt fókuszban van) c) Vendégségbe illik virágot vinni
(vinni virágot: ritkább).
7. a) Élvezitek a nyaralást? b) Nagyon élvezed az életet! c) Élvezzük a kellemes
időjárást.
8. a) Hiszel nekem? b) Hiszünk neked. c) Alig hiszek a szememnek.
9. a) Ráérek veled menni. b) Ráérsz szörfözni tanulni? c) Ráér velem valamit
megbeszélni?
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10. a) Zavar bennünket a korai kelés. b) Zavar titeket ez a zaj? / Titeket zavar ez a
zaj? (A második mondatban a titeket a beszélő szándéka szerint lehet hangsúlyos vagy
hangsúlytalan.) c) Annát zavarja a horkolás.
4.
1. b) A projekt több lépésből áll. c) A víz hidrogénből és oxigénből áll.
2. a) Az iskolában hagyom a tornacipőmet. b) Marinál hagyjuk az esernyőnket.
c) Otthon hagyom a rosszkedvemet.
3. a) Olyan ügyesnek látszik ez a fiú. / Ez a fiú olyan ügyesnek látszik. b) A fotel
nagyon kopottnak tűnik. / Nagyon kopottnak tűnik a fotel. c) Olyan rosszkedvűnek
látszol.
4. a) Talpraesettnek tartalak (téged). b) Jó embernek tartasz (engem)? c) Az öcsém
fontosnak tartja a kényelmet.
5. a) Ez a film izgalmasnak tűnik. / Izgalmasnak tűnik ez a film. b) Álmosnak tűnsz.
c) Az a nő elég értelmesnek tűnik. / Elég értelmesnek tűnik az a nő.
6. a) Te a múltban élsz. b) Robinson egy szigeten él. c) Bécsben élünk.
7. a) Kovács Andrásnak hívnak? b) Mindenkit Katának hívnak ebben a családban. /
Ebben a családban mindenkit Katának hívnak. c) A csapat Tigrisnek hívja.
8. a) A kedvenc városom a Balaton mellett fekszik. b) Baja a Duna-parton fekszik. c)
A kutya a fa alatt fekszik.
9. a) Laci inkább itthon marad. b) A macska kint marad. c) Melletted maradok.
10. a) A gyógyszer a szekrényben van. b) Isti moziban van. c) A barátnőmnél vagyok.
5.
2. Mikorra várhatom a leveledet? – Hétfőre megjön. / Hétfőre jön meg. 3. Mikorra
várhatlak? – 10 körülre hazaérek. / 10 körülre érek haza. 4. Mikorra kell megírni a
szerződést? – Péntekre kell készen lennie. / Péntekre készen kell lennie.
5. Hányra kell odaérni az edzésre? – Két órára fogunk megérkezni. / Két órára meg
fogunk érkezni. 6. Mikorra várható döntés az ügyben? – Januárra megszületik. /
Januárra születik meg. 7. Mikorra készülsz el a prospektusokkal? – Március második
hetére meglesznek. / Március második hetére lesznek meg. 8. Mikorra lesz kész a
sportcsarnok? – Állítólag március végére felépül. / Állítólag március végére épül fel.
6.
2. Mihez kell értenie az óvónőnek? – A gyerekaltatáshoz. / A gyerekek elaltatásához.
3. Mihez kell értenie az ápolónőnek? – A vérnyomásméréshez. / A vérnyomás
méréséhez. 4. Mihez kell értenie a borásznak? – A borházasításhoz. / A borok
házasításához. 5. Mihez kell értenie a fényképésznek? – A képszerkesztéshez. / A
képek szerkesztéséhez. 6. Mihez kell értenie az állatorvosnak? – A kutyaoltáshoz. / A
kutyák beoltásához. 7. Mihez kell értenie a dietetikusnak? – A (megfelelő)
étrendtervezéshez. / A megfelelő étrend megtervezéséhez. 8. Mihez kell értenie az
ingatlanközvetítőnek? – Az alaprajz-olvasáshoz. / Az alaprajzok olvasásához.
7.
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2. Feladatunk, hogy felépítsük az uszodát. = Feladatunk az uszodaépítés. 3.
Feladatunk a kampányok szervezése. = Feladatunk a kampányszervezés. 4.
Feladatunk, hogy támogassuk a kisebbségeket. 5. Feladatunk a környezetvédelmi
kérdések megoldása. 6. Feladatunk, hogy javítsuk az utak minőségét.
8. a)
2. A káoszban érzem jól magam. 3. Van lehetőségem továbbképezni magamat. 4.
Hasznos munkát végzek. 5. Elveszítettem a kapcsolatot a volt munkatársaimmal. 6. A
csapatépítő tréning erősítheti az összetartozást. 7. Kiengedjük a résztevevőket a bezárt
szobából. 8. A motiváció befolyásolja a csapatmunkát. 9. Beiratkoztam egy
masszázstanfolyamra. 10. A workshopról szeretnék bővebb tájékoztatást kérni.
8. b)
1. Nehezen sikerül szétválasztanom a munkát és a magánéletet. 2. A kollégám
zseniális, minden problémára talál megoldást. 3. Azzal számolni kell, hogy az
infrastruktúra kiépítése költségekkel jár. 4. Beának kedvező tapasztalatai vannak az
úszással. 5. A tanfolyamon a résztvevők megismerkedhetnek az aromaterápia
alapjaival. 6. Az asszisztens minden kérdést megbeszél a főnökével. 7. A
Könyvfesztiválról szeretnék bővebb információt kérni. 8. Workshopot szeretnénk
szervezni a motiváció témájában. 9. Ha kérdése van, e-mailben szívesen állok
rendelkezésére. 10. A masszázs mindenkinek jólesik.
9.
1. Nagyon jól éreztem magamat a csapatépítésen.
2. Arról tanultunk, hogyan oldjuk meg a munkahelyi konfliktusokat.
3. Beszélgettünk a tapasztalatainkról, és megosztottuk az élményeinket.
4. Két nap alatt sok mindent megtudtunk egymásról.
5. Sok hasznos dolgot tanultam.
6. Egy kalandtúrán is részt vettünk.
7. Sajnos itt két munkatársam csúnyán összeveszett egymással.
8. Azóta nem beszélnek egymással.
9. Mi, többiek sok pozitív tapasztalatot szereztünk.
10. Jövőre is el akarok menni hasonló tréningre.
10.
1. magát 2. valamin (valamiben, pl. egy projektben) 3. valamire 4. valamire 5.
valamivel 6. valamit 7. valamit 8. valamit 9. valamiről 10. valamivel 11. valamit /
valamiről 12. valakiről (valakitől = az adott személy az információ forrása)
11.
2. A kihűlt tésztán egyenletesen szétkenjük a vaníliakrémet.
3. Nagyon felidegesített ez a vita, mindjárt szétrobbanok!
4. Géza szétszedte a rádiót, de összerakni már nem tudta.
5. Teljesen széthullott (kevésbé szép, de helyes: szétesett) a családom.
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6. Ez a nadrág használhatatlan. Teljesen szétszakadt.
7. Én mindig szétválogatom a sötét és a világos mosnivalót.
8. Nézzetek szét alaposan a szobában! Minden részlet fontos lehet.
9. Anya egyenlően osztotta szét a tortát a gyerekek között.
10. Miután elolvastam a levelet, azonnal széttéptem.
11. Összeraktam a telefonomat, de öt perc múlva megint szétesett.
12. Fogalmam sincs róla! – tárta szét a karját a tolmács.

9. FEJEZET
1.
2. – Azt szeretném tudni, hogy Ön szerint elég édes-e a Pilóta keksz krémje.
3. – Arra vagyok kíváncsi, hogy (Ön) ismeri-e az Unicum reklámját.
4. – Az, hogy tetszik-e Önnek a Boci csoki csomagolása.
5. – Azt kérdeztem, hogy ízlik-e Önnek a Szentkirályi ásványvíz
6. – Azt kérdeztem, hogy szereti-e a Pick szalámit.
7. – Azt szeretném tudni, hogy (Önnek) jók-e tapasztalatai az Ilcsi krémekkel.
8. – Azt, hogy gyakran eszik-e Túró Rudit.
2.
2. Mit kérdeztél? Hogy jobb lett volna-e a fehér festék?
3. Nem tudod, hogy lehet-e a drogériában fejfájás-csillapítót venni?
4. Mit kérdeztél? Hogy Géza nem akart-e eljönni?
5. Azt kérdezték tőlem, szerettem volna-e Mallorcán nyaralni.
6. Fogalmam sincs, kell-e Japánba vízum.
7. Nem tudod véletlenül, hogy a vendégek holnap akarnak-e elmenni?
8. A barátom arra volt kíváncsi, hogy Márknak is hétkor kell-e elindulnia.
9. Azt is szerette volna tudni, hogy mindenkivel tudok-e kapcsolatot tartani, akivel
szeretnék.
3.
2. Azt szeretném kérdezni, letölthető-e a netről ez az alkalmazás.
3. Nem tudod véletlenül, hogy olcsó-e a banán?
4. Tudtok arról valamit, hogy szépek-e az új plakátok?
5. Azt akartam kérdezni, hogy szerintetek elég-e ennyi üdítő.
6. Nagyon szeretném tudni, hogy az a szőke lány-e Miklós új barátnője.
7. Arra lennék kíváncsi, hogy Claudia tényleg német-e, mert akcentus nélkül beszél
magyarul.
8. Meg tudnád mondani, hogy ez-e a Jókai tér?
9. Csak azt szerettem volna tudni, hogy elégedett-e az új munkahelyével.
4.
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2. Kicsi, tengerparti a nyaralónk. / A nyaralónk kicsi, tengerparti. = Kicsi, tengerparti
nyaralónk van.
3. Kiegyensúlyozottak a gyerekei. / A gyerekei kiegyensúlyozottak. =
Kiegyensúlyozott gyerekei vannak.
4. Nagyon gyors az új autótok. / Az új autótok nagyon gyors. = Nagyon gyors új
autótok van.
5. Egy kicsit kaotikus a munkahelyük. / A munkahelyük egy kicsit kaotikus. = Egy
kicsit kaotikus munkahelyük van.
6. Érdekesek a könyveitek. / A könyveitek érdekesek. = Érdekes könyveitek vannak.
7. Nagyobb a teraszunk, mint a régi házban. / A teraszunk nagyobb, mint a régi
házban. = Nagyobb teraszunk van, mint a régi házban.
8. Több a pénzem, mint egyetem alatt. / A pénzem több, mint egyetem alatt. = Több
pénzem van, mint egyetem alatt.
5.
2. a) Szerintem erősen gyógynövényes az illata.
b) Szerintem erősen gyógynövényes illata van.
3. a) Szeretem őket. Kellemes és megnyugtató az ízük.
b) Szeretem őket. Kellemes és megnyugtató ízük van.
4. a) A neve miatt. Vicces a neve.
b) A neve miatt. Vicces neve van.
5. a) Igen. Azért szeretem őket, mert intenzív az aromájuk.
b) Igen. Azért szeretem őket, mert intenzív aromájuk van.
6. a) Szerintem az, hogy könnyen kezelhető a képernyője.
b) Szerintem az, hogy könnyen kezelhető képernyője van.
7. a) Igen. Csak az a baj, hogy elég kemény a teteje.
b) Igen. Csak az a baj, hogy elég kemény teteje van.
8. a) Igen, de elég bonyolult a használati utasítása.
b) Igen, de elég bonyolult használati utasítása van.
6.
2. a) Olyan víz, amihez szén-dioxidot adnak.
b) Olyan víz, amelyhez szén-dioxidot adnak.
3. a) Olyan íróeszköz, aminek a hegyében egy kis golyó van.
b) Olyan íróeszköz, amelynek a hegyében egy kis golyó van.
4. a) Olyan eszköz, ami a feszültséget és áramerősséget alakítja át.
b) Olyan eszköz, amely a feszültséget és áramerősséget alakítja át.
5. a) Olyan kép, ami három dimenzióban mutatja az alakokat.
b) Olyan kép, amely három dimenzióban mutatja az alakokat.
6. a) Olyan beton, ami egy különleges technológiának köszönhetően átereszti a fényt.
b) Olyan beton, amely egy különleges technológiának köszönhetően átereszti a fényt.
7.
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2. – Azt, amelyikben az a sok kiskutya van.
3. – Azt, amelyiknek van tetőterasza.
4. – Abba, amelyikben modern festmények láthatók.
5. – Azt, amelyik a középkorban épült.
6. – Az, amelyiken egy kislány van kutyával.
7. – Abból, amelyikből tegnap is vettem.
8. – Abba, amelyikbe a fiam is járt.
9. – Azt, amelyikről jó kritikákat olvastam.
10. – Abban, amelyikben tavaly foglaltunk szobát.
8.
2. adható 3. kapható 4. ehető 5. várható 6. elfogadható 7. Elképzelhető 8. észrevehető
9. áttekinthető
9. a)
2. élvezhető, élvezhetetlen 3. hajózható, hajózhatatlan 4. lakható, lakhatatlan 5.
olvasható, olvashatatlan 6. megbízható, megbízhatatlan 7. hihető, hihetetlen 8. iható,
ihatatlan
9. b)
2. Élvezhető, élvezhetetlen 3. ihatatlan, iható 4. olvashatatlan, olvasható 5. lakható,
lakhatatlan 6. hajózható, hajózhatatlan 7. hihetetlen, hihető 8. Megbízható,
megbízhatatlan
10.
2. Az egykori polgármestert képviselővé választották. / Képviselővé választották az
egykori polgármestert.
3. Tiszteletbeli családtaggá fogadtuk a lányom barátnőjét. / A lányom barátnőjét
tiszteletbeli családtaggá fogadtuk.
4. Szépen lassan otthonossá tesszük a lakást. / A lakást szépen lassan otthonossá
tesszük.
5. Az író új könyve gyorsan népszerűvé vált. / Gyorsan népszerűvé vált az író új
könyve.
6. Királyfivá változott a béka. / A béka királyfivá változott.
11.
2. Ki tette híressé a Zsolnay gyárat? – Zsolnay Vilmos. / Zsolnay Vilmos tette híressé
(a Zsolnay gyárat).
3. Kit neveztek ki igazgatóvá? – A volt munkatársamat. / A volt munkatársamat
nevezték ki (igazgatóvá).
4. Mi nem válik vízzé? – A vér. / A vér nem válik (vízzé).
5. Mikor választották EU-képviselővé a politikust? – 2016-ban. / 2016-ban
választották EU-képviselővé (a politikust).
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6. Mi tette ismertté Rubik Ernő nevét? – A Rubik-kocka. / A Rubik-kocka tette
ismertté (Rubik Ernőt).
7. Mikor vált sikeressé a legó? – Az ötvenes évek végén. / Az ötvenes évek végén vált
ismertté (a legó).
8. Mikor alakult párttá ez a civilszervezet? – A kétezertízes években. / A kétezertízes
években alakult párttá (ez a civilszervezet).
12.
2. adtak el 3. magyarázzák 4. teszi 5. ki nem állhatta 6. megvalósította 7. bosszantotta
8. találta fel 9. értékesíti 10. készít 11. alkották 12. tervezte
13.
2. A kedvenc kávé- vagy csokoládémárka kiválasztásánál az értelem alárendelt
szerepet játszik
3. Legtöbbször az alapján döntünk, hogy tetszik-e a termék külseje. Ezen a tudáson
alapulnak a termékreklámok
4. A reklámszakemberek tudják, milyen fontosak az érzelmek a döntéseknél.
5. Ezért lényegesnek tartják, hogy a termékhez pozitív életérzés kapcsolódjon.
6. Az érzés megteremtésében a csomagolás fontos szerepet játszik.
14. a)
2. nyert, kapott 3. alapított 4. dobta 5. hozunk 6. játszik 7. akad 8. hívja fel 9. látott
14. b)
1. sikert arat 2. díjat nyer (kap) 3. elismerést kap 4. fontos szerepet játszik valamiben
5. döntést hoz 6. felhívja a figyelmet valamire 7. piacra dob egy terméket 8. kezébe
akad valami 9. vállalkozást alapít 10. fantáziát lát valamiben
15.
1. b) összepakolni c) Pakolj össze 2. a) összegyűjtöttek, összegyűjtöttek,
összegyűjtöttem 3. összekeverünk, összekever, összekeveri 4. kend össze, összekente,
összekentem 5. a) kötöm össze / összekötöm b) összekötöttük c) köti össze 6. a)
összeszedni b) összeszedte c) Összeszedted 7. a) összebarátkozott b)
összebarátkoztunk c) összebarátkoztak / összebarátkozott 8. a) összeöntjük b)
összeöntöd c) összeöntik

10. FEJEZET
1.
1. Nincs olyan nagy vihar, ami el ne múlna.
2. Nincs olyan ember, aki ne hibázna.
3. Nincs olyan gyerek, aki ne szeretné a csokit.
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4. Nincs olyan terület, ahol az innováció ne lenne fontos.
5. Nincs olyan nap, amikor ne gondolnék rád.
6. Nincs olyan iskola, ahova minden diák szívesen jár.
7. Nincs olyan család, ahol ne lennének problémák.
8. Nincs olyan kérésed, amit ne teljesítenék.
2.
2. Nem tartom valószínűnek, hogy engem választanának.
3. Nem hiszem, hogy még egyszer találkoznánk.
4. Nem gondolom, hogy időben odaérnék a randevúra.
5. Nem valószínű, hogy ez a csoda még egyszer megismétlődne.
6. Nem tartom valószínűnek, hogy valaha is körbeutaznám a földet.
7. Nem valószínű, hogy a csapat megnyerné az EB-t.
8. Nem hiszem, hogy vissza tudnátok menni.
9. Nem hiszem, hogy többen jelentkeztek volna, ha előbb meghirdetjük (meghirdettük
volna) a képzést.
10. Nem tudom elképzelni, hogy egy másik korban jobban éltem volna.
11. Nem gondolom, hogy Bandinak kevesebb esélye lett volna, mint a többieknek.
12. Nem valószínű, hogy májusban jobb időt fogtatok volna ki a nyaraláshoz.
3.
2. mozogjak 3. felhívja 4. sózzam el 5. egyek 6. vegyen 7. süssek 8. legyen
4.
2. Figyelnek arra, hogy a gyerekük egészségesen táplálkozzon.
3. Vigyáznak arra, hogy ne keveredjen rossz társaságba.
4. Ügyelnek arra, hogy a gyerekük rendszeresen sportoljon.
5. Segítenek abban, hogy a gyerekük legyőzze a félelmeit.
6. Támogatják abban, hogy megtalálja azokat a dolgokat, amelyek érdeklik.
7. Arra biztatják / Biztatják arra, hogy ne féljen a kihívásoktól.
8. Gondoskodnak arról, hogy soha ne érezze magát egyedül.
9. Ügyelnek arra, hogy mindenhova magukkal vigyék.
10. Ügyelnek arra, hogy minden fontos dolgot megmutassanak neki.
11. Megtanítják arra, hogy a lehető legjobb döntéseket hozza.
12. Arra biztatják / Biztatják arra, hogy minél több dolgot kipróbáljon / próbáljon ki.
5.
2. a) Olvastál valamilyen izgalmas regényt mostanában? – Igen, olvastam.
b) Nem olvastál valamilyen izgalmas regényt mostanában? – De igen.
3. a) Szeretsz szépirodalmat olvasni? – Nem igazán.
b) Nem szeretsz szépirodalmat olvasni? – Nem.
4. a) Figyeled, mi történik az irodalmi életben? – Persze hogy figyelem.
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b) Nem figyeled, mi történik az irodalmi életben? – Dehogynem.
5. b) Lehet még kapni ezt a könyvet? – Sajnos már nem.
b) Már nem lehet kapni ezt a könyvet? – Sajnos már nem.
6. a) Mostanában jut időd az olvasásra? – Igen, jut.
b) Mostanában nem jut időd az olvasásra? – De, jut.
7. a) Az iskolában kötelező olvasmány a Csongor és Tünde? – Nem, nem az.
b) Az iskolában nem kötelező olvasmány a Csongor és Tünde? – Nem, nem az.
8. El akarsz kísérni a könyvtárba? – El.
b) Nem akarsz elkísérni a könyvtárba? – De, el akarlak (/ elkísérhetlek).
6.
2. Olvastad Kosztolányitól az Édes Annát (/ az Édes Annát Kosztolányitól), nem? –
Dehogynem. Nagyon tetszett.
3. A Nyugat 1906-ban jelent meg először, nem? (1906-ban jelent meg először a
Nyugat, nem?) – Én úgy tudom, hogy 1908-ban.
4. Voltál már a New York kávézóban, nem? – Nem, még soha nem jártam ott.
5. Téged csak a szakkönyvek érdekelnek, nem? – Nem. Néha olvasok szépirodalmat
is.
6. Mostanában többet olvasol, mint régen, nem? – Ez így igaz.
7. Egyszerre csak egy könyvet szoktál olvasni, nem? – Nem. Van, amikor kettőthármat is olvasok egyszerre.
8. Beiratkoztál az egyetemi könyvtárba, nem? – De, beiratkoztam.
7.
2. Már alig várom a szünidőt. / Alig várom már a szünidőt.
3. Anna először nehezen értette meg a feladatot.
4. Rosszul töltöttem ki a jelentkezési lapot.
5. Feleslegesen aggódsz Pistiért.
6. Ritkán van időm sportolni.
7. Későn értem ki az állomásra.
8. Józsi mindig olyan unalmasan beszél mindenről. / Józsi mindig mindenről olyan
unalmasan beszél. / Józsi olyan unalmasan beszél mindig mindenről.
9. Csak Karcsival sikerült beszélnem.
10. Hol futottatok össze a kollégáimmal?
11. Feleslegesen aggódsz a vizsgám miatt.
8.
2. Csak tíz ember jött el az osztálytalálkozóra.
3. Csak egyszer voltam állatkertben.
4. Ide csak engedéllyel szabad belépni.
5. Csak a legközelebbi barátaimat hívom meg a születésnapomra.
6. Tavaly télen csak egyszer esett a hó.
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7. Az üzlet csak este tíz órakor zár be.
8. Csak húsz emberrel tudunk rendszeres kapcsolatot fenntartani.
9. a)
2. Adsz egy kis csokit? – Igen, adok. / Nem, nem adok.
3. Szoktál verseket olvasni? – Igen, szoktam. / Nem, nem szoktam.
4. Tudsz több könyvre koncentrálni? – Igen, tudok. / Nem, nem tudok.
5. Kedveled az e-könyveket? – Igen, kedvelem őket. / Nem, nem kedvelem őket.
6. Ajánlaná a MagyarOK-at egy marslakónak? – Igen, ajánlanám. / Nem, nem
ajánlanám.
7. Figyelsz a részletekre? – Igen, figyelek. / Nem, nem figyelek.
8. Válaszolsz a kérdésekre? – Igen, válaszolok. / Nem, nem válaszolok.
9. b)
2. Eladtad a nyaralódat? – Igen, el. / Igen, eladtam / Nem, nem adtam el.
3. Megtudtad, amire kíváncsi voltál? – Igen, meg. / Igen, megtudtam. / Nem, nem
tudtam meg.
4. Megjelent a Nők Lapja e heti száma? – Igen, meg. / Igen, megjelent. / Nem, nem
jelent meg.
5. Belelapoztál ebbe a könyvbe? – Igen, bele. / Igen, belelapoztam. / Nem, nem
lapottam bele.
6. Az összes könyvet kiolvastad? – Igen, ki. / Igen, kiolvastam. / Nem, nem olvastam
ki (őket).
7. Megveszed a legnépszerűbb regényeket? – Igen, meg. / Igen, megveszem őket. /
Nem, nem veszem meg őket.
8. Odaadnád egy marslakónak a MagyarOK-at? – Igen, oda. / Igen, odaadnám. / Nem,
nem adnám oda.
9. c)
2. A Rómeó és Júliát olvasod? – Igen, azt. / Nem, nem azt.
3. Fülszöveg alapján választasz regényt? – Igen, úgy. / Nem, nem úgy.
4. Egy órát olvasol naponta? – Igen, annyit. / Nem, nem annyit.
5. Esténként szoktál olvasni? – Igen, akkor. / Nem, nem akkor.
6. A főtéren vetted azt a újságot? – Igen, ott. / Nem, nem ott.
7. Egyedül választottad ezt a regényt? – Igen, úgy. / Nem, nem úgy.
8. Lacitól kaptad az olvasófotelt? – Igen, tőle. / Nem, nem tőle.
9. Ügyvéd akarsz lenni, mint édesapád? – Igen, az. / Nem, nem az.
10. a)
2. olvasásra 3. ajánlására 4. könyvet 5. kezembe 6. arra 7. Izgalmasnak 8. jegyzeteket
9. krimikedvelőkhöz 10. regénybe 11. mítoszhoz 12. könyvhöz
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10. b)
2. jut ideje valamire / valakire
3. valaki ajánlására tesz valamit
4. végigolvas valamit
5. a kezébe kerül valami
6. figyel valamire / valakire

7. valamilyennek tűnik
8. valamit készít
9. valakikhez tartozik
10. belelapoz valamibe
11. közel áll valamihez / valakihez
12. hozzájut valamihez

11. a)
2. Időpocsékolásnak 3. főzéshez 4. receptet 5. táplálkozásra 6. ismertté 7.
mindenkinek 8. tőlem 9. étkezésnek 10. múltjáról 11. fogással 12. élményeiről
11. b)
2. valaminek tart valamit
3. meghozza a kedvét valamihez
4. tartalmaz valamit
5. hangsúlyt helyez valamire
6. valamilyenné válik

7. figyelmet szentel valaminek / valakinek
8. mesél valamiről / valakiről
9. megismerkedik valamivel / valakivel
10. beszámol valamiről
11. ajánl valamit valakinek
12. távol áll valakitől

12. a)
2. hagyományokat 3. orientációjára 4. jegyzeteket 5. próbát 6. keresésére 7. években
8. témáját
12. b)
2. készít 3. utal 4. indul 5. követ 6. feldolgoz 7. kiáll 8. játszódik
13.
1. b) visszanézett c) visszanézek 2. a) visszaviszem b) visszavinni c) Visszavitted 3.
a) Visszatartja b) visszatartani c) visszatartottam 4. a) kapta vissza b) visszakaptam c)
Visszakapták 5. a) visszafordult b) visszafordultak c) visszafordultam 6. a)
visszaemlékezni b) emlékszem vissza c) Vissza tudsz emlékezni 7. a) visszahívlak b)
visszahívni c) vissza tudja hívni
11. FEJEZET
1.
2. olvasgat 3. fordítgat 4. járogat 5. készülget 6. írogat 7. tudogat 8. megyeget
2.
2. festegetek 3. találkozgat 4. sétálgatott 5. Tervezgetitek 6. kérdezgetsz 7. osztogatni
8. kóstolgatjuk 9. nézegeti 10. gyógyulgatok 11. hívogat
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3.
2. meggyógyultam 3. alakult 4. alapították 5. gyógyítani 6. készítek 7. készülnek 8.
építenek, épül. 9. Lehalkítod/Lehalkítanád? 10. legyengült, gyengítették le. 11.
elszomorított 12. Megőrülök
4. a)
2. helyett 3. ellentétben 4. hasonlóan 5. helyett 6. hasonlóan 7. hasonlóan
4. b)
1. keresztül 2. képest 3. keresztül 4. képest 5. köszönhetően 6. képest 7. keresztül 8.
köszönhetően
4. c)
1. során 2. segítségével 3. számára 4. során 5. segítségével 6. során 7. segítségével 8.
számára 9. számára
5.
1. b) Rendszeresen elolvasom az online újságokat. c) Biztosan elolvassa az online
újságokat.
2. a) Valahova: elmentek ebéd után. b) Te is elmentél ebéd után. c) Ők is elmentek
ebéd után.
3. a) Gyakran megnézem a telefonomat. b) Gyakran megnézi a telefonját? c) Talán
megnézik a telefonjukat.
4. a) Általában megvárjuk a film végét. b) Valószínűleg megvárja a film végét. c) Ők
is megvárják a film végét.
5. a) Nagyon örülünk a híreknek. b) Mindig örülsz a híreknek. c) Biztosan örül a
híreknek.
6.
1. c) Biztosan elmeséli, ami vele történik.
2. a) Biztosan megtaláljátok a megoldást. b) Csak ti találjátok meg a megoldást. c) Ők
is megtalálják a megoldást.
3. a) Mindenki meglátogatta Anikót. b) Ritkán látogattad meg Anikót. c) Néha
meglátogatta Anikót.
4. a) Néha megérti, amit mondok. b) Csak ti értitek meg, amit mondok. c) Ők is
megértik, amit mondok.
5. a) Csak megkérdezem, hogy mi történt. b) Ritkán kérdezed meg, hogy mi történt.
c) Miért nem kérdezi meg, hogy mi történt?
6. a) Valaki megoldotta a problémát. b) Mindenki megoldotta a problémát. c) Csak én
oldottam meg a problémát.
7.
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1. Pedig unalmasan ad elő, ráadásul nem artikulál. Alig lehet érteni, mit mond.
2. Amikor egyetemista voltam, ritkán készültem fel rendesen a vizsgákra. Csak azt
tanultam meg, ami érdekelt.
3. Vincének nagyon tetszik Adél. Valószínűleg szeretne vele megismerkedni, de nem
meri megszólítani. Egyszer talán legyőzi a félelmét, és beszél vele.
4. Nem volt időd eljönni hozzánk Angliában? – Nem. Csak odarepültem,
megtartottam a prezentációmat, aztán visszajöttem. Pedig szívesen meglátogattalak
volna benneteket.
5. Fáradtnak tűnsz. Nem aludtad ki magadat? – Nem. Későn feküdtem le, és csak egy
óra körül aludtam el.
8.
2. a) Kórházban fekszik a cég vezetője. (fókusz: kórházban)
b) Fáradt vagyok. Lefekszem. (fókusz: lefekszem)
3. a) A párom végre megismerkedett a barátaimmal. (fókusz: megismerkedett)
b) Szerencsére könnyen ismerkedsz, gyorsan kötsz barátságokat. (fókusz: könnyen)
4. a) Megszületett Kissék második unokája. (fókusz: megszületett)
b) Budapesten születtem 1984-ben. (fókusz: Budapesten)
5. a) Te is Az arany embert olvasod? (fókusz: Az arany embert )
b) Te elolvastad már Az arany embert? (fókusz: elolvastad)
6. a) Eljöttök hozzánk ma délután? (fókusz: eljöttök)
b) Honnan jössz? (fókusz: honnan)
7. a) Készülődj nyugodtan! Megvárlak. (fókusz: megvárlak)
b) A villamosra várok. (fókusz: a villamosra)
8. a) Mit kaptál születésnapodra? (fókusz: Mit)
b) Megkaptad már a bizonyítványodat? (fókusz: megkaptad)
9. a) Mikor érkezik Ildi néni? (fókusz: mikor)
b) Gyerekek, megérkezik/megérkezett apa! (fókusz: megérkezik/megérkezett)
10. a) Hova mentek? (fókusz: hova)
b) Végre elmentek a vendégek. (fókusz: elmentek)
11. a) Úgy döntöttem, hogy holnap szabadnapot veszek ki. (fókusz: úgy)
b) Eldöntöttem, hogy legalább még egy idegen nyelvet megtanulok. (fókusz:
eldöntöttem)
12. a) Megpróbálom letenni a vizsgát. Ha másnak sikerült, nekem is fog! (fókusz:
megpróbálom)
b) A feladatra próbálj koncentrálni, különben soha nem végzel. (fókusz: a feladatra)
13. a) Elegem van abból, hogy folyton takarítok! ((fókusz: folyton)
b) Kitakarítottad már a szobádat? (te) (fókusz: kitakarítottad)
14. a) Éva ingeket vasal. (fókusz: ingeket)
b) Vali kivasalja az összes inget. (fókusz: kivasalja)
9.
1. c) Kaptál d) kapott e) Megkaptad f) Megkaptátok
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2. a) vettetek b) Megvetted c) Vettünk d) Vettem
3. a) Készítek b) Készítsünk c) készíti el d) készítjük el
4. a) megírtam b) írt c) megírta d) megírtad
5. a) kérdeztetek b) Megkérdeztem c) kérdezett d) Megkérdezted
6. a) Megeszitek b) esztek c) megeszi d) eszik
10.
2. nőknek (szól valakinek) 3. eseményeiről (tudósít valamiről) 4. híreket (közöl
valamit) 5. folyóiratokat (kiad valamit) 6. HVG-re (előfizet valamire) 7. novellát
(felolvas valamit) 8. hírektől (jó/rossz kedve lesz valamitől) 9. aktualitásokról
(beszámol valakiről) 10. információkat (gyűjt valamit) 11. kancellárral (tárgyal
valakivel) 12. oldalból (áll valamiből)
11.
2. került 3. kerül 4. megy 5. voltak 6. szenvedett 7. Bejutott 8. csinált 9. szenved 10.
keltett
12.
2. ment át 3. Gondold át 4. átkutatták 5. Átadták 6. átvette 7. átjöttem 8. átúszta 9.
átutalta 10. nézzünk át 11. áthozta 12. Átszaladok 13. áttettem 14. Átlapoztam

12. FEJEZET
1. a)
erősítheti, írnak, osztanak meg, érezzük, vagyunk, festenek, tanácsolják, olvassuk,
szoktuk, mutatják
1. b)
vizsgálja a … határait (határozott tárgy: a … határait, határozott ragozás)
erősíthetik … azt az érzést (határozott tárgy: azt az érzést, határozott ragozás)
a sikereikről írnak (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
osztanak meg képeket (határozatlan tárgy: képeket, határozatlan ragozás)
hajlamosak vagyunk (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
pozitív képet festenek magukról (határozatlan tárgy: pozitív képet, határozatlan
ragozás)
azt tanácsolják (határozott tárgy: azt, határozott ragozás)
úgy olvassuk ezeket az üzeneteket (határozott tárgy: ezeket a …-t, határozott ragozás)
az életük naposabb oldalát mutatják (határozott tárgy, határozott ragozás)
2. a)
mosogatott, eltört, megsérült, bosszantotta, kijelentette, tett, mutatta be, aratott
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született meg, utazott, feltűnt, gondolkodott, megtervezte
lett, kitalálta, keresett meg, volt, alapított, lett
imádta, ki nem állhatta, Fogott, készített, beletette, öntött, megszületett, alapított,
meggazdagodott
2. b)
1. mosogatott helyette (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
… pohár és tányér eltört vagy megsérült (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
Cochrane-t … bosszantotta (határozott tárgy: tulajdonnév, határozott ragozás)
úgy döntött (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
kijelentette (határozott tárgy: implicit azt, határozott ragozás)
így is tett (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
találmányát … bemutatta (határozott tárgy: (a) találmányát, határozott ragozás)
óriási sikert aratott (határozatlan tárgy: óriási sikert, határozott ragozás)
2. … született meg (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
villamoson utazott (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
feltűnt neki (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
addig gondolkodott (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
megtervezte a … ablaktörlőt (határozott tárgy: az ablaktörlőt, határozott ragozás)
3. elege lett a mosásból (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
kitalálta az eldobható pelenkát (határozott tárgy: az eldobható pelenkát, határozott
ragozás)
fogott egy itatóspapírt (határozatlan tárgy: egy itatóspapírt, határozott ragozás)
tölcsért készített (határozatlan tárgy: tölcsért, határozatlan ragozás)
beletette a kávét (határozott tárgy: a kávét, határozott ragozás)
forró vizet öntött rá (határozatlan tárgy: forró vizet, határozatlan ragozás)
megszületett a kávéfilter (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
saját vállalkozást alapított (határozatlan tárgy: saját vállalkozást, határozatlan ragozás)
meggazdagodott (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
3. a) kinyitom, bejön, tudok, kap, eszem, vagyok, szeretem, iszom, kell, iszom,
keresek, tudok, csinálok
3. b)
Mi segít koncentrálni? (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
kinyitom az ablakot (határozott tárgy: az ablakot, határozott ragozás)
bejön a friss levegő (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
jobban tudok figyelni (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
több oxigént kap az agy (határozatlan tárgy: több oxigént, határozatlan ragozás)
eszem (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
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valamit ennem kell (határozatlan tárgy, határozatlan ragozás /a főnévi igenévnek egy
ragozása van)
feszült vagyok (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
a tejeskávét szeretem (határozott tárgy: a tejeskávét, határozott ragozás)
három-négy adagot iszom belőle (határozatlan tárgy: három-négy adagot, határozatlan
ragozás)
nagyon kell koncentrálnom (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
egyik kávét iszom a másik után (határozatlan tárgy: egyik kávét, határozatlan ragozás)
keresek valami jó zenét (határozatlan tárgy: valami jó zenét, határozatlan ragozás)
sokkal jobban tudok figyelni (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
amit csinálok (határozatlan tárgy: amit, határozatlan ragozás)
4.
kinyitnám, bejönne, tudnék, segítene, ennék, kellene, lenne, kellene, innám, lenne,
keresnék, tudnék
5. a)
díszítik, áll, sétálhatunk, megnézhetjük, kapta, indultak, nyitotta meg, ismerik,
kezdeményezte, átmegyünk, volt
5. b)
épült (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
megismerkedhetünk a … alakjával (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
a teret … díszítik (határozott tárgy: a teret, határozott ragozás)
áll a téren (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
sétálhatunk a Városligetben (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
megnézhetjük a Vajdahunyad várát (határozott tárgy: a … várát, határozott ragozás)
a nevét onnan kapta (határozott tárgy: a nevét, határozott ragozás)
indultak vonatok (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
nyitotta meg kapuit (határozott tárgy: (a) kapuit, határozott ragozás)
építését … kezdeményezte: (határozott tárgy: (az) építését, határozott ragozás)
átmegyünk a … partjára (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
volt (nincs tárgy, határozatlan ragozás)
6.
megismerkedhettem volna, sétálhattam volna, megnézhettem volna, szerettem volna,
ellátogattam volna, elmentem volna
7.
ismerkedjen meg, sétáljon, nézze meg, nézze meg, látogasson el, menjen el
8.
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2. Fontos, hogy tanulás közben sok oxigént kapjon az agy. 3. A szakértők azt
tanácsolják, hogy rendszeresen együnk keveset. 4. Azért iszom kávét, hogy jobban
tudjak koncentrálni. 5. A komolyzene segít abban, hogy növekedjen a koncentrációs
képességünk. 6. Arra vágyom, hogy végre kipihenhessem magam. 7. Lényegesnek
tartom, hogy mindenki felkészülten menjen vizsgázni. 8. Azt akarom, hogy csak
később indulj. 9. A barátnőm segített abban, hogy ne adjam fel a nyelvtanulást. 10.
Feleslegesnek tartom, hogy értesítsük a főnököt.
9. 2. aratott 3. tárgyaló 4. megjelent 5. készülő 6. legvonzóbb 7. rendelkező
10. a)
2. Dél-amerikai utazásairól visszatérve sok izgalmas kalandról számolt be.
3. Reggel az újságot átlapozva egy érdekes hírre lett figyelmes.
4. A múzeumból kilépve összefutott a barátjával.
5. Egy kávézóban a kedvenc könyvét olvasgatva töltötte el a délelőttöt.
6. Az egyetemi jegyzeteit pakolgatva számos régi fényképet talált.
10. b)
2. tanulmányozva / vizsgálva / kutatva 3. tanulmányozva / vizsgálva / kutatva 4.
foglalkoztatva 5. vizsgálva / tanulmányozva 6. csetelve
11.
2. benned 3. veled 4. neked 5. téged 6. rajtam 7. hozzám 8. tőled
12.
2. Bárhova 3. Valahol 4. Minden 5. Bárkit 6. valamikor (valahol) 7. Mindegyik 8.
semmit
13.
1. szerint 2. szerint, alapján 3. köszönhetően 4. számára, nélkül 5. során
14.
Rengeteg időt töltöttünk együtt a konyhában. / próbáltam neki segíteni (próbáltam
segíteni neki) / gyerekkoromban tanultam meg sütni-főzni / nagyon szeretek sütni / Ez
segített abban / Csak a családtagjaim születésnapján vagyok hajlandó sütni. / magát az
elkészítést is rettentően élvezem
15. 2. Mit tanultál meg a nagymamádtól? 3. Ki szokott próbálni új recepteket? 4.
Szeretnél megtanulni tortát sütni? / Meg szeretnél tanulni tortát sütni? 5. Elmenjünk /
Elmegyünk este étterembe? 6. Kinyissam az ablakot? 7. Be akartok iratkozni a
nyelvtanfolyamra? 8. Szívesen megnéznék a Szépművészeti Múzeumot?
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16. 2. Sajnos nem tudok elmenni a születésnapi bulidra. 3. Hány diákot akarsz
elküldeni nyelvvizsgázni? 4. Ide tilos bemenni? 5. Hol kell jelentkezni a tanfolyamra?
6. Szeretnél megtanulni spanyolul? (Szeretnél spanyolul megtanulni?) 7. Hol fogod
tölteni a nyarat? 8. Szerinted hatékonyan lehet tanulni a könyvtárban? / Szerinted
hatékonyan lehet a könyvtárban tanulni?
17. Újságot soha nem veszek. (Soha nem veszek újságot.) / mit írnak a magyar és a
külföldi lapok / nekem a hírektől mindig rossz kedvem lesz / erre biztosan előfizetnék
18. a konzervatóriumba, egy hangszerboltban, felvételire, erre, fizika szakra, minden
vizsgán, hozzám, informatikusként, egy számítógépes cégnél, a gitározást
19. 2. kapott / nyert 3. kapott 4. szereztél 5. végeztél 6. küzd 7. játszik 8. felhívni 9.
vettem 10. mentem 11. hoz 12. kérni 13. tartok fenn 14. ad
20. 1. kormányfőiből, lehetőségeiről, napirenden, szóba
2. csődbe, társaságot, csődbe, startupnak, vállalkozásnak
3. hallgatóról, vizsgát, tantárgyból, kérdésre, millióhoz, válaszokat
4. Budapestre, Bukarestbe, Budapestre, fővárosba, táncbajnokságot, Bukarestbe,
stafétabotot, fővárosba

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

42

