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1. fejezet 

10/1. A szavakat ld. 2. feladatban. 

13/4. b) Mély hangrendű szavak: autó, ágy, busz, gyufa, ház, joghurt, lámpa, lyuk, nyolc, olaj, 

óra, saláta, tyúk, uborka, újság, váza 

Vegyes hangrendű szavak: citrom, csokoládé, dokumentum, elefánt, éjszaka, fotel, gitár, 

íróasztal, kávé, mobiltelefon, paprika, rádió, szalámi, telefon, űrhajós, xilofon, zebra, zsiráf 

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

13/5. b) a kávé, a csokoládé, az óra, a szalámi, a telefon, a citrom, a lámpa, a dokumentum, a 

joghurt, a zsiráf, a paprika, a dzsip, az újság, az éjszaka, az elefánt, a fotel, a mobiltelefon, az 

internet, a ház, az olaj, a váza, a whisky, a zebra, az íróasztal 

 

2. fejezet 

17/5. Portugál / magyar / német vagyok. Mérnök / diák / tanár vagyok. 54 / 23 / 40 éves 

vagyok. Portói / szegedi vagyok. 

Lisszabonban / Franciaországban / Budapesten élek. 

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

18/7. a) 2. Ukrajna 3. Portugália 4. Finnország 5. Dánia 6. Ciprus 7. Magyarország 

b) 2. Franciaország 3. Olaszország 4. Spanyolország 5. Csehország 6. Lengyelország 7. 

Törökország 8. Anglia / Nagy-Britannia 9. Írország 10. Belgium 11. Svájc 12. Ausztria 13. 

Románia 14. Oroszország 15. Bulgária 

19/9. Mély és vegyes hangrendű szavak: Egyiptomban, Németországban, Kanadában, 

Japánban, Brazíliában, Kínában, Norvégiában, Albániában, Peruban, Ukrajnában, 

Lengyelországban, Olaszországban, Párizsban, Varsóban, Londonban, Rómában, 

Washingtonban, Stockholmban, Zágrábban, Belgrádban, Tallinnban, Szöulban, Tokióban 

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

Velencében 

20/13. Mély és vegyes hangrendű szavak: franciául, spanyolul, szlovákul, magyarul, oroszul, 

japánul, kínaiul, portugálul, hollandul, románul, olaszul 

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

21/15. b) A hangfelvétel leiratát ld. a 139. oldalon. 

22/16. c) 2. hamis 3. igaz 4. igaz 5. igaz 6. igaz 

e) él, tanul, beszélnek, tud, beszélgetünk 

23/18. 16: tizenhat, 17: tizenhét, 18: tizennyolc, 19: tizenkilenc, 24: huszonnégy, 25: huszonöt, 

26: huszonhat, 27: huszonhét, 28: huszonnyolc, 29: huszonkilenc, 32: harminckettő 
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24/19. b) Portugália: tízmillió-ötszázezer ember, főváros: Lisszabon, négyszázkilencvenezer 

ember 

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

ember 

25/21. a) 2. egyetemista / diák 3. informatikus 4. író(nő) 5. asszisztens 6. tanár(nő) 7. teniszező 

8. taxisofőr 9. szakács 

26/21. d) 2. Ő Kis Kornél. Kornél egyetemista / diák. Huszonegy éves. 3. Ő Nagy Péter. Péter 

informatikus. Huszonkilenc éves. 4. Ő Tóth Magda. Magda író/írónő. Ötvennégy éves. 5. Ő 

Ritter Vera. Vera asszisztens. Negyvenhét éves. 6. Ő Boros Brigitta. Brigitta tanár. 

Harminckilenc éves. 7. Ő Somlói Lilla. Lilla teniszező. Tizenkilenc éves. 8. Ő Pesti Tibor. Tibor 

taxisofőr. Ötvennyolc éves. 9. Ő Mester Norbert. Norbert szakács. Harminckét éves. 

26/22. a) 2. 123 3. 6723 4. ... 901 5. ... 6448 6. ... horvath.norbert12 

26/23. Dr. Martin György: …377…, Kovács Luca: …4528, Rába Hotel: …415…, Szuper 

Nyelviskola: …251… 

27/24. b) 2. nagypapa 3. feleség 4. nővér, báty(a), öcs 5. lány 

28/26. a) 2. Hol, Melyik / Hol él? Melyik városban él? 3. Milyen nyelven beszélsz otthon? / 

Milyen 4. Milyen nemzetiségű vagy? / Milyen 5. Hány / Hány éves? 6. Mit / Mit csinál? 7. Miért 

tanulsz magyarul? / Miért 

KIEJTÉS 

29/3. 2. hatvanhat 3. jó napot 4. pontos 5. sportoló 6. nagyon 7. otthon 8. nyolcvannyolc 

29/4. 2. Anna olasz. 3. Darja orosz. 4. Angol vagyok. 5. Antal orvos. 6. Jan holland. 

 

3. fejezet 

31/2. 1 – 3 – 4 – 2, 1 – 3 – 2 

32/4. a) 2. toll 3. bögre 4. nyomtató és papír 5. telefon 6. laptop/számítógép 7. kávéfőző 8. 

asztal 9. szék 10. lámpa 

b) 2. igazolvány 3. szemüveg 4. könyv 5. papír zsebkendő 6. kulcs 7. naptár 8. mobiltelefon 9. 

buszjegy 10. gyógyszer 

32/5. b) 2. Ez egy mobiltelefon. A mobiltelefon kicsi. 3. Ez egy asztal/íróasztal. Az 

asztal/íróasztal nagy. 4. Ez egy szék. A szék kényelmes. 5. Ez egy könyv. A könyv érdekes. 6. Ez 

egy lámpa. A lámpa szép. 7. Ez egy kávéfőző. A kávéfőző új. 8. Ez egy szemüveg. A szemüveg 

drága. 

33/6. 2. Régi. új  régi 3. csúnya, szép  csúnya 4. unalmas, érdekes  unalmas 5. nehéz, 

könnyű  nehéz 6. Drága. olcsó  drága 7. sötét, világos  sötét 8. rossz, jó  rossz 9. 

kényelmetlen, kényelmes  kényelmetlen 
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34/8. a) 2. – Milyen a széked? – A székem? Elég kényelmetlen. 3. Milyen a számítógéped? – A 

számítógépem? Nem olyan régi. 4. – Milyen az irodád? – Az irodám? Elég sötét. 5. – Milyen a 

mobiltelefonod? – A mobiltelefonom? Elég jó. 6. – Milyen a nyomtatód? – A nyomtatóm? Elég 

régi. 7. – Milyen a könyved? – A könyvem? Nagyon unalmas. 8. – Milyen az új laptopod? – Az 

új laptopom? Nagyon könnyű. 

34/9. a) 2. asztalod 3. széked 4. laptopod 5. telefonod 6. szemüveged 7. nyomtatód 8. 

igazolványod 9. kávéd 10. lámpád 11. kávéfőződ 12. tollad 13. naptárad 14. irodád 15. papírod 

16. bögréd 

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

Mássalhangzó után -a/-e: számítógépe, széke, asztala, szemüvege, igazolványa, tolla, naptára 

Mássalhangzó után -ja/-je: laptopja, telefonja, papírja 

35/11. a) telefon, lámpa, asztal, kamera, nyomtató, szék 

b) 2. Nóra irodájában nincs szkenner. 3. Nóra irodájában van lámpa. 4. Nóra irodájában nincs 

kávéfőző. 5. Nóra irodájában van nyomtató. 6. Nóra irodájában van telefon. 7. Nóra irodájában 

van szék. 

c) van, nincs, van, nincs, nincs, van 

36/12. a) 2. telefon 3. internet 4. lámpa 5. szkenner 

36/13. a) 3 – 1 – 2 

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

37/15. laptop: 112 540 Ft, lámpa: 5800 Ft, asztal: 32 500 Ft, szkenner: 23 750 Ft, nyomtató: 

19 999 Ft 

38/17. 1. fiatal 2. csúnya 3. alacsony 4. sovány 

38/18. 2. barátságtalan 3. rosszkedvű 4. szomorú 5. antipatikus/ellenszenves 6. türelmetlen 

7. pesszimista 8. lusta 9. fáradt 

39/20. b) Nagy és világos. / érdekes / Igen / nyugodt és türelmes / valami probléma van / 

olaszul ... tudok beszélni 

c) igaz – igaz – hamis – igaz 

KIEJTÉS 

41/3. 1. lányom, 2. bátyám – bátyám háza, 3. nyomtatója – Anna nyomtatója, 4. orvosa – 

nagymamám orvosa, 5. asztala – tanár asztala 

41/4. A hangfelvétel leiratát ld. a 140. oldalon. 

41/5. a, o és/vagy ó: ceruza, toll, asztal, iroda, autó, telefon, magyarkönyv, laptop 

á: kávéfőző, ház 
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4. fejezet 

43/1. 2. Öt óra tizenöt perc van. Tizenhét óra tizenöt perc van. 3. Egy óra harminc perc van. 

Tizenhárom óra harminc perc van. 4. Hat óra negyvenöt perc van. Tizennyolc óra negyvenöt 

perc van. 

43/2. b) 2. Negyed egykor. / Tizenkét óra tizenöt perckor. / Tizenkét óra tizenötkor. 3. Negyed 

négykor. / Három óra tizenöt perckor. / Három óra tizenötkor. / Tizenötóra óra tizenöt 

perckor. / Tizenötóra óra tizenötkor. 4. Nyolc órakor. / (Reggel) nyolckor. 5. Fél hétkor. / Hat 

óra harminc perckor. / Hat óra harminckor. / Tizennyolc óra harminc perckor. / Tizennyolc óra 

harminckor. 6. Háromnegyed háromkor. / Két óra negyvenöt perckor. / Két óra negyvenötkor. 

/ Tizennégy óra negyvenöt perckor. / Tizennégy óra negyvenötkor. 7. Háromnegyed kilenckor. 

/ Nyolc óra negyvenöt perckor. / Nyolc óra negyvenötkor. 8. Tíz órakor. / Tízkor. 

44/3. 1. reggel 3. délután 4. este 5. éjszaka 

44/4. b) 2. szerda 3. hétfő 4. kedd 5. péntek 6. vasárnap 7. szombat 

44/5. 2. keddtől vasárnapig 3. Nyolctól fél tízig 4. Kedd délutántól szerda reggelig 5. Reggeltől 

estig 6. péntek estétől vasárnapig 7. nyolc órától öt óráig 8. Fél egytől egy óráig 

45/7. 2. Ma délután a könyvtárban vagy. 3. Ön szerdán este héttől fél kilencig (tizenkilenc 

órától húsz óra harminc percig) a nyelviskolában tanul. 4. Bori hétköznap nyolctól tízig (nyolc 

órától tíz óráig) az irodában nyomtat. 5. Péntek(en) reggel sportolunk. 6. Kedd(en) este 

telefonáltok. 7. Önök hétvégén pihennek. 8. Vasárnap én is pihenek. 

47/10. 2. étterem kávézó, cukrászda, kocsma 3. uszoda 4. benzinkút 5. konditerem, park, 

uszoda, (játszótér) 6. diszkó 7. bevásárlóközpont, bolt/üzlet, piac, áruház 8. hotel/szálloda 9. 

könyvtár 10. játszótér, park 11. park, utca, (piac) 

47/11. 2. A/Egy könyvtárban 3. A/Egy kávézóban (cukrászdában) 4. A/Egy színházban 5. A/Egy 

bankban 6. A/Egy templomban 

48/12. -ban/-ben: a boltban/az üzletben, a buszmegállóban, az iskolában, a könyvtárban, a 

templomban, a múzeumban, a színházban, a moziban, az áruházban, a szállodában/a 

hotelben, a parkban, az étteremben, a kocsmában, a cukrászdában, a gyógyszertárban, a 

rendelőben, a bevásárlóközpontban, az irodában, a kórházban, a kollégiumban, a 

konditeremben, az uszodában, a Gárdonyi utcában, a parkolóban 

-n/-on/-en/-ön: a benzinkúton, a téren, az úton, a repülőtéren, az utcán, a vasútállomáson/a 

pályaudvaron, a postán, a rendőrségen, az egyetemen, a játszótéren, szemináriumon, 

előadáson, kiállításon, tréningen, konferencián, nyelvórán, koncerten, megbeszélésen 

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

48/13. a) 2. múzeumban / kiállításon 3. nyelviskolában 4. konditeremben 5. könyvtárban 6. 

piacon, a barátnőjénél/Annánál, színházban 
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49/13. b) 2. (Szerda/Szerdán) este héttől kilencig. 3. Nagyon jó. Kedves és türelmes. 4. 

Spanyolul tanul. (Azért tanul a könyvtárban, mert ott csend van.) 5. Öttől hétig. 6. Semmit. / 

Otthon marad. / Egész nap csak pihen. 

49/14. Hova: -ba/-be, -ra/-re, -hoz/-hez/-höz 

50/15. nyolctól kilencig, múzeumban, kiállításra, Szerdán, konditerembe, Spanyolul, 

Csütörtökön, Öttől, könyvtárba, piacra, barátnőmhöz, Annához, színházba, kilenckor 

51/19. b) Barbarával, Leventével, Petivel, Gergővel, Erikkel, Tiborral, a férjemmel, a fiammal, 

a lányommal, a feleségemmel, a barátommal, a barátnőmmel, a kollégámmal, a 

kolléganőmmel, a húgommal, a nővéremmel, a családommal, veled, Önnel, vele. Senkivel 

52/20. Anita: Kivel? A férjével. Hova? Egy (nagyon jó olasz) étterembe. Mit csinál? Vacsorázni 

megy/vacsorázik. Egyéb információ: Az étterem egy kicsit drága, de néha jó egy romantikus 

este. 

Tibor: Mikor? Szombaton reggel (héttől kilencig) Kivel? A barátnőjével. Hova? Uszodába. Mit 

csinál? Sportol/Úszik. Egyéb információ: Az uszoda új. Tibor pénteken nem csinál semmit. 

Pihen, mert fáradt. 

52/22. Hova: -ba/-be, -ra/-re, -hoz/-hez/-höz 

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

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

53/24. a) 2. autó/kocsi 3. taxi 4. busz 5. metró 6. villamos 7. motor 8. gyalogos 

54/25. a) 2. Motorral jársz uszodába, de ma biciklivel mész. 3. Péter metróval jár színházba, 

de ma taxival megy. 4. Villamossal járunk iskolába, de ma gyalog megyünk. 

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

55/30. a) 1. vár 2. Bazilika 3. gyógyszertár 4. (egy jó) cukrászda 

56/3. b) 2. (1) 3. (4.) 4. (4.) 5. (1.) 6. (2.) 7. (4.) 8. (3.) 9. (3.) 10. (2.) 

58/33. -k: erdők, folyók, mozik, cukrászdák, kávézók, kocsmák, sörözők, borozók, gyógyfürdők, 

iskolák, szállodák 

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

-ak: lakóházak, színházak, áruházak 

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

-ök: közlekedési eszközök 

59/36. 2. Orfű 3. Sopron 4. mindkettő 5. Sopron 6. Orfű 7. Sopron 8. Orfű 9. Sopron 10. Orfű 

11. Orfű 12. Sopron 

KIEJTÉS 
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61/2. uszodában 3. barátnőm 4. délután 5. színházban 6. városban 

 

5. fejezet 

65/1. b) csirkehús, szalámi, sonka, tej, sajt, túró, joghurt, kenyér, pogácsa, alma, meggy, 

cseresznye, citrom, narancs, őszibarack, dinnye, paradicsom, krumpli, káposzta, fokhagyma, 

uborka, sárgarépa, víz, bor, pirospaprika, liszt, cukor, méz, rizs, ecet, lekvár 

65/3. b) 2. két üveg bor 3. három deci üdítő 4. két korsó sör 5. egy fej fokhagyma 6. négy kiló 

paradicsom 7. hét deka sajt 8. egy szelet kenyér 

66/4. a) gulyásleves – lecsó – palacsinta 

67/5. a) hagyma, paradicsom, (vöröshagyma), paprika, kenyér, szalámi, sajt, saláta, banán, 

bor, (cigaretta), csokoládé 

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

68/6. b) -t: húst, szalonnát, kolbászt, szalámit, sonkát, tejfölt, tejszínt, kefirt, túrót, joghurtot, 

kiflit, zsemlét, pogácsát, almát, körtét, cseresznyét, banánt, kivit, málnát, szilvát, szőlőt, 

dinnyét, paprikát, uborkát, krumplit/burgonyát, gombát, káposztát, karfiolt, hagymát, 

kukoricát, zöldborsót, salátát, sárgarépát, teát, kávét, kakaót, üdítőt, gyümölcslét, bort, sört, 

pálinkát, sót, tojást, csokoládét, rizst, fagyit, lekvárt 

-ot: sajtot, kalácsot, citromot, narancsot, barackot, paradicsomot, babot, borsot, cukrot (!), 

fagylaltot 

-at: halat, vajat, olajat 

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

 -öt: tököt 

68/7. a) Két (Egy) kiló lisztet, egy liter tejet, hat tojást és egy csomag kakaót vesz. 

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

kakaót 

69/8. b) hoz: hozok, hozol, hoz, hozunk, hoztok, hoznak lisztet a boltból / vesz: veszek, veszel, 

vesz, veszünk, vesztek, vesznek egy kiló almát / főz: főzök, főzöl, főz, főzünk, főztök, főznek 

egy kávét 

69/10. a) paprika, paradicsom, uborka, (vörös)hagyma, krumpli/burgonya, fokhagyma, saláta, 

szőlő, tojás 

70/10. b) Sára almát, tojást, hagymát, krumplit és szőlőt vesz. 

70/10. c) négy kiló hagymát, két kiló szőlőt / kettőt, 3400 forint 

70/11. b) 2. Tízet. 3. Háromból. 4. Ötből. 5. Húszat. 6. Négyben. 7. Kilencet. 8. Egyet. 
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71/12. b) 2. Ebből az eperből. / Én abból az eperből kérek fél kilót. 3. erre a piacra. / Én mindig 

arra a piacra megyek. 4. ebben a boltban / Én mindig abban a boltban vásárolok. 5. Ebből a 

boltból / Én abból a boltból jövök. 6. Ebbe a boltba / Én abba a boltba megyek. 

71/13. Még valamit? – Nem, köszönöm, ez minden. / Köszönöm, nem kérek mást. / Igen, kérek 

még 20 deka sajtot is.  

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

Mennyibe kerül a szilva? – Százhúsz forint egy kiló. 

72/14. b) iszik: iszunk, isztok, isznak / eszik: eszünk, esztek, esznek / sörözik: sörözünk, 

söröztök, söröznek 

72/15. a) 2. Mit eszel reggelire, ...? 3. Mikor vacsorázik? 4. Milyen gyümölcsöt és zöldséget 

eszik gyakran? 5. Sörözöl néha? Iszol alkoholt? 

73/16. a) Néhány példa: hideg: leves, víz, üdítő, saláta, tej / meleg, forró: kávé, kenyér, tej / 

friss: zsemle, kifli, pogácsa / édes: csokoládé, fagylalt, jégkrém, szőlő, paradicsom, eper, 

málna, cseresznye, dinnye / keserű: / savanyú: uborka, meggy, alma, szőlő / csípős: 

gulyásleves, pörkölt 

b) 2. sótlan 3. finom 4. rossz 5. főtt 6. nyers 7. egészséges 8. egészségtelen 

74/17. c) 1. ... zöldségekből, gyümölcsökből és tejtermékekből. 2. Gulyás, halászlé, paprikás 

csirke, töltött káposzta, bableves, túrós csusza. 3. Sót, borsot és pirospaprikát. 4. A meleg 

ebéd. 5. Nem mindig egészségesek. Sokszor túl fűszeresek, nehezek, de nagyon finomak. 

75/18. b) 2. rosszak 3. egészségesek 4. egészségtelenek 5. sósak 7. fűszeresek 8. könnyűek 10. 

hidegek 11. melegek 12. keserűek 13. savanyúak 14. édesek 

c) 2. Ezek a szendvicsek egészségesek, azok egészségtelenek. 3. Ezek az ételek könnyűek, azok 

nehezek. 4. Ezek a levesek melegek, azok hidegek. 5. Ezek az almák savanyúak, azok édesek. 

6. Ezek a zsemlék frissek, azok szárazak. 

76/21. a) 2. szerda/szerdán este hat órára. 3. péntek(en) este fél kilencre. 4. holnapután délre. 

5. holnap fél kettőre. 6. kedd(en) este nyolc órára. 

76/22. a) 1. Temesi étterem 2. Barát kávézó 3. Don Francesco pizzéria 4. Katalin csárda 

78/23. bal oldal, fentről lefele: sótartó, kávéscsésze, kiskanál, szalvéta / jobb oldal, fentről 

lefele: borstartó, borospohár, vizespohár, mélytányér, kés / alsó sor, balról jobbra: villa, 

lapostányér, kanál 

78/24. a) 2- Egy üveg ásványvizet kérek. 3. Szénsavmentest. 4. Egy halászlét kérek. 5. 

Köszönöm, mást nem kérek. 

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

78/25. a) ásványvizet, vörösbort, halászlét, túrós csuszát, sült csirkét, uborkasalátát, rizst 
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80/27. b) 2. Szárazat vagy édeset? 3. Túróst vagy mákost? 4. Húsost vagy zöldségest? 5. 

Fehéret vagy vöröset? 

81/32. a) 1. kényelmetlen 3. drága 5. csúnya 6. hosszú 7. régi 8. nagy 

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

82/33. fehér, világoszöld, szürke, világoskék, rózsaszín, citromsárga, sárga, sötétzöld, piros, 

sötétkék, barna, narancssárga, lila, bordó, szürkéskék, fekete 

83/36. a) 1. a) 2. b) 3. a) 

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

KIEJTÉS 

85/3. 1. fehér, beszél, kevés, 2. jegyet, egybe, meleg, 3. negyvennégy, elég, 4. csésze, rétes, 

étel 

85/4. 2. Egy éttermet keresek. 3. Egy német menedzserrel beszélgetek. 4. Reggel kenyeret 

eszem. 5. Délben ebédelek. 6. Este tévét nézek. 

85/5. a) meggyet, cseresznyét, kenyeret, tejet, zsemlét, dinnyét 

 

6. fejezet 

87/1. 2. az irodában (az irodájában) van. 3. az/egy étteremben van. 4. a könyvtárban van. 5. 

az élelmiszerboltban van. 6. az utcán van. 7. a/egy múzeumban van. 8. az iskolában vagy az 

egyetemen van. 9. értekezleten vannak. 10. a/egy kocsmában van. 11. a piacon van. 12. a 

bankban van. 

88/2. 2. nem működik a számítógép. 3. italt rendel. 4. házi feladatot ír. 5. Müzlit, vajat és 

kenyeret vesz. 6. beszélget. 7. egy festményt néz. 8. órát tart. 9. egy projektet terveznek. 10. 

sört iszik. 11. gyümölcsöt vesz. 12. bankot rabol. 

88/3. 2. Házi feladatot. 3. Egy festményt. 4. Müzlit, vajat és kenyeret. 5. Bankot rabol. 6. Órát 

tart. 7. Italt. 8. Gyümölcsöt. 9. Sört. 

89/5. a) Helyes sorrend: a moziban (1), a fodrásznál (2), a múzeumban (3), a nyelviskolában 

(4), a könyvesboltban (5), az állomáson (6) 

b) 1. két jegyet kérek 2. időpontot adni / Milyen névre? 3. Négyezer forint lesz. 4. kettes terem 

/ bal oldalon 5. Tudok segíteni? / Milyen könyveket olvas 6. jegyet venni / itt kell jegyet venni 

90/6. b) 2. A nagymamámnak szeretnék egy szép képeslapot venni. 3. A nagypapámnak 

szeretnék egy üveg vörösbort venni. 4. A lányomnak szeretnék egy divatos pólót venni. 5. Az 

ötéves kislányomnak szeretnék egy szép mesekönyvet venni. 6. A kétéves kisfiamnak 

szeretnék egy piros kisautót venni. 7. Az édesanyámnak szeretnék egy elegáns táskát venni. 8. 

A barátnőmnek szeretnék egy jó krimit venni. 9. A barátnőm férjének szeretnék egy színes 
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sapkát venni. 10. A húgom barátjának szeretnék egy kék esernyőt venni. 11. Önnek szeretnék 

egy csinos ruhát venni. 12. Neked szeretnék valami meglepetést venni. 

92/8. b) Technika, kommunikációs eszközök: 4. internetezik 5. rádiózik  

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

buszozik 8. villamosozik  

Étel, ital, étkezés: 1. fagylaltozik/fagyizik 2. borozik 3. kávézik 4. reggelizik 5. sörözik 6. teázik 

7. vacsorázik 8. pizzázik  

Sport, zene, hobbi: 1. tornázik 2. teniszezik 3. túrázik 4. kézilabdázik 5. szaxofonozik 6. bulizik 

7. pingpongozik 8. zongorázik 9. napozik 10. golfozik 11. gitározik 12. kártyázik 13. focizik 14. 

jógázik 

93/9. autózik: autózom/autózok, autózol, autózik, autózunk, autóztok, autóznak 

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

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

94/11. 2. gitározni. 3. tud autózni. 4. tud rádiózni. 5. tudsz/tud biciklizni. 6. tudnak motorozni. 

7. tud zongorázni. 8. tudtok/tudnak tévézni. 9. tudnak biciklizni. 10. tudtok számítógépezni. 

94/12. b) Zsófi: Van egy régi zongorám Gábor: Van egy pingpongasztalom Anita: Van egy új 

gépem 

95/12. c) 2. zongorája 3. (szabad)ideje, pingpongasztala 4. számítógépe, (szabad)ideje 

95/14. b) 2. kétszer 3. háromszor, négyszer 4. egyszer 5. négyszer, ötször 6. háromszor 7. 

százszor 

96/15. te, ti: 2. Milyen gyakran sportolsz / sportoltok? 3. Milyen gyakran vacsorázol / 

vacsoráztok étteremben? 4. Milyen gyakran nézel / néztek tévét? 5. Milyen gyakran olvasol / 

olvastok újságot? 6. Milyen gyakran mosogatsz / mosogattok? 7. Milyen gyakran mész / 

mentek szabadságra? 8. Milyen gyakran takarítasz / takarítotok? 9. Milyen gyakran veszel / 

vesztek új ruhát? 

Ön, Önök: 2. Milyen gyakran sportol / sportolnak? 3. Milyen gyakran vacsorázik / vacsoráznak 

étteremben? 4. Milyen gyakran néz / néznek tévét? 5. Milyen gyakran olvas / olvasnak 

újságot? 6. Milyen gyakran mosogat / mosogatnak? 7. Milyen gyakran megy / mennek 

szabadságra? 8. Milyen gyakran takarít / takarítanak? 9. Milyen gyakran vesz / vesznek új 

ruhát? 

97/20. a) jókat lehet vele beszélgetni, kedves és türelmes, szeret takarítani, intelligens, nem 

tud táncolni 

98/20. c) 2. Sára nagyon szeret a tengerben fürdeni / fürdeni a tengerben. 3. Jól tud úszni. 4. 

Nem tud táncolni. 5. Szeret takarítani (,mert közben jól tud gondolkodni). 6. Szeret napozni. 

7. Nem szeret unatkozni. (Mindig csinál valamit.) 
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d) tanulok, szeretek, csinálok, sportolok, szeretek, tudok, utazom/utazok, takarítok, vagyok, 

szeretek 

98/21. a) 2. sportolni 3. takarítani 4. futni 5. nevetni 6. beszélgetni 7. főzni 8. pihenni 

99/20 b) 2. tornázni 3. gondolkodni 4. úszni 5. fürdeni 6. napozni 7. utazni 8. számítógépezni 

99/20 c) 2. menni 

100/25. a) 1. kép: Mínusz két fok van. Hideg van. 2. Esik az eső. Hűvös van. Tíz fok van. 3. Fúj 

a szél. Hűvös van. Tíz fok van. 4. Meleg van. Süt a nap. 35 fok van. 

101/26. b) Spanyolország: érdekes kulturális programok / Horvátország: gyönyörű a 

tengerpart, gyönyörűek a szigetek, a tengervíz tiszta, sok nyári fesztivál van / Tunézia: májustól 

októberig jó idő van, sok jó, családbarát szálloda van / Törökország: nagyon szép tengerpartja 

van, hosszú a turistaszezon, gyönyörű tájak / Bulgária: nincs messze autóval, a tengerpart 

nagyon szép, a szállodák és kempingek olcsók 

102/27. b) István tavaly a Zemplénben volt. / Csilla tavaly Franciaországban, Lyonban volt. / 

Béla tavaly Indiában, a Himalája hegységben volt. 

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

d) István: Magyarországon, Zemplénben / Csilla: külföldre, Lyonban, a barátnőmnél / Béla: 

helyeken, Ázsiába, Afrikába, Indiában, hegységben 

KIEJTÉS 

105/3. 2. héten 3. jegyek 4. egy 5. írok 6. elég 7. minden 8. kicsi 8. kérek 

105/4. 2. Illés 3. Feri 4. Évi 5. Ildi 6. Tibi 7. Lidi 8. Emese 

105/5. 2. – Szeret fényképezni? – Igen. És Ön? – Én is. 3. – Szeret énekelni? – Igen. És Ön? – 

Én is. 4. – Szeretsz enni? – Persze. És te? – Én is. 

 

7. fejezet 

107/1. a) 2. zuhanyozik 3. a konyhában reggelizik és újságot olvas 4. beül az autóba 5. felmegy 

az első emeletre 6. bemegy az irodába 7. telefonál és e-maileket ír 8. ebédel: szendvicset eszik 

b) 9. értekezleten ül 10. megint telefonál és e-maileket ír 11. lemegy a parkolóba 12. megint 

beül az autóba 13. boltba megy 14. hazaér 15. naplót ír 16. szkájpol a barátnőjével 17. vacsorát 

főz 18. zenét hallgat 19. tévét néz és vacsorázik 20. lefekszik aludni 

108/2. b) 1. leül 2. Felkel, lefekszik 3. Lesétál/Kisétál, besétál 4. Kivisz, behoz 5. Felmegy, lejön 

108/3. b) A képek helyes sorrendben vannak. 

108/4. 2. 6:35-kor zuhanyozik. 3. 7-kor a konyhában reggelizik és újságot olvas. 4. Fél 8-kor 

beül az autóba. 5. Nyolc óra előtt felmegy az első emeletre. (az időpont nincs a szövegben) 6. 

Nyolc óra előtt bemegy az irodába. (az időpont nincs a szövegben) 7. Délelőtt (8-tól 12-ig) 



Megoldókulcs MagyarOK A1 kompakt 

© Szita Szilvia -  Pelcz Katalin: MagyarOK A1 kompakt 12 

telefonál és e-maileket ír 8. 12.00-kor/Délben ebédel. 9. 1-től 2-ig értekezleten ül. 10. 2-től 

(fél ötig) telefonál és e-maileket ír 11. Fél 5-kor lemegy a parkolóba. 12. Fél ötkor / Fél öt után 

megint beül az autóba. (az időpont nincs a szövegben) 13. Utána / Fél 5 után boltba megy. (az 

időpont nincs a szövegben) 14. Fél hat körül hazaér. 15. Fél hat után naplót ír. (az időpont 

nincs a szövegben) 16. Hat óra körül szkájpol a barátnőjével 17. Fél 9 körül vacsorát főz. 18. 

Fél 9-től/Főzés közben zenét hallgat. 19. 9-kor (9-től) tévét néz és vacsorázik 20. 11-kor 

lefekszik aludni. 

109/6. a) 2. Hét órakor. / Hétkor. 3. Nyolc órakor. / Nyolckor. 4. Egy héten egyszer. 5. Délben. 

6. Délután egytől kettőig. 7. Fél hat körül. 8. Hat óra körül. 9. Tizenegykor. 

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

110/7. b) 2. megy be 3. Lemegy 4. Beül 5. lefekszik 6. felkel, bemegy 7. fekszik le 8. megy fel 

9. megy fel 10. ül le 

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

110/8. 2. olvas 3. ír 4. eszik 5. főz / iszik 6. tart 7. ír / olvas / küld 8. tart / (ír) 9. ír / küld / olvas 

10. főz / eszik 11. néz 12. hallgat 

111/9. a) 2. Te is hideg vízzel zuhanyozol? Ön is hideg vízzel zuhanyozik? 3. Te is szalámis 

kenyeret eszel reggelire? Ön is szalámis kenyeret eszik reggelire? 4. Te is kávét iszol reggelire? 

Ön is kávét iszik reggelire? 5. Te is írsz e-maileket a munkahelyeden? Ön is ír e-maileket a 

munkahelyén? 6. Te is gyakran tartasz prezentációkat? Ön is gyakran tart prezentációkat? 7. 

Te is autóval mész a munkahelyedre? Ön is autóval megy a munkahelyére? 8. Te is 

számítógépen dolgozol? Ön is számítógépen dolgozik? 9. Te is öt óráig dolgozol? Ön is öt óráig 

dolgozik? 10. Te is mindennap mész boltba? Ön is mindennap megy boltba? 11. Te is írsz 

naplót? Ön is ír naplót? 12. Te is szkájpolsz valakivel este? Ön is szkájpol valakivel este? 13. Te 

is főzöl vacsorát minden este? Ön is főz vacsorát minden este? 14. Te is hallgatsz zenét főzés 

közben? Ön is hallgat zenét főzés közben? 15. Te is nézel este tévét? Ön is néz este tévét? 16. 

Te is tizenegykor fekszel le? Ön is tizenegykor fekszik le? 

113/12. 2. gyógyítok 3. árulok 4. vezetek 5. írok, telefonálok 6. nevelek 7. dolgozom/dolgozok, 

tartok 8. beszélgetek, Próbálok 9. hallgatok, járok 10. dolgozom/dolgozok 11. tervezek 12. 

keresek 

114/13. b) 1. tesztmérnök/informatikus, +: Fontos, amit csinál. –: A munka/munkája sokszor 

stresszes. Gyorsan kell megoldást találni. 2. asszisztens +: Nagyon fontos ember. –: Keveset 

keres. 

114/14. a) 2. kevés 3. sok 4. unalmas 5. nehéz 6. rosszak / nem olyan jók / nem túl jók 7. van 

8. keveset 

115/15. Az egyetemista szemináriumokat és előadásokat hallgat / (idegen nyelvet tanul) / 

ösztöndíjat kap / egy szemesztert külföldön tölt / szakdolgozatot ír.  

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

A nyelvtanuló nyelviskolába jár / idegen nyelvet tanul / (utazik) / egy új ábécét tanul. 
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116/16. b) 2. hamis 3. igaz 4. hamis 5. igaz 6. igaz 

116/17. a) -k: e-maileket írok / Már elég sok embert ismerek / Szeretek az utcákon sétálni. / 

sok mindent értek / Japánul is tanulok. 

-m: a japán kultúráról írom a szakdolgozatomat / nem ismerem olyan jól a várost / nagyon 

szeretem Japánt / ezeket (szerencsére) értem / én az első ábécét tanulom 

b) 2. ismerek (határozatlan tárgy, határozatlan ragozás) 3. imádom (határozott tárgy, 

határozott ragozás) 4. kérem (határozott tárgy, határozott ragozás) 5. szeretem (határozott 

tárgy, határozott ragozás) 6. szeretek (határozatlan tárgy, határozatlan ragozás) 7. veszek 

(határozatlan tárgy, határozatlan ragozás) 

117/19. Mit, Ezek–, ezt a nyelvet, mindent, szemináriumokat, előadásokat, Ezeket, a 

szakdolgozatomat, valami–, a barátom–, Dénes–, valami–, kenyér–, interjút 

118/21. a) 2. Viki (3) 3. Viki (3) 4. Annamari (1) 5. Annamari (1) 6. Tamara (2) 7. Annamari (1) 

8. Tamara (2) 9. Viki (3) 10. Viki (3) 

c) 2. ezt a nyelvet (határozott tárgy) 3. Sok házi feladatot (határozatlan tárgy) 4. az ábécét 

(határozott tárgy) 5. a szavakat (határozott tárgy) 6. amerikai filmeket (határozatlan tárgy) 7. 

semmit (határozatlan tárgy) 8. a nyelvet (határozott tárgy) 9. a szavakat (határozott tárgy) 10. 

a nyelvtant (határozott tárgy) 11. ezt a nyelvet (határozott tárgy) 12. szövegeket (határozatlan 

tárgy) 13. Cicerót (határozott tárgy) 

119/23. a) 1. szeretem 2. tanulom 3. ismerem 4. írom 5. értek 6. töltök 7. kapok 8. nézek, 

hallgatok 9. tanulom 10. értem 

119/24. a) te, Ön: 2. tanulja 3. ismered 4. írja 5. ért 6. töltesz 7. kap 8. néz, hallgat 9. tanulod 

10. Érted 

KIEJTÉS 

121/3. 2. július 3. utca 4. például 5. müzli 6. gyümölcs 7. körülbelül 8. kitűnő 9. túró 

121/4. 1. sütünk 2. Tudunk 3. Augusztus 4. utazunk 5. kulturális 6. örülök 

121/5. jókedvű, szomorú, lassú, hosszú, savanyú, új, fűszeres, szűk 

étel: savanyú, új, fűszeres 

ruha: hosszú, új, szűk 

ember: jókedvű, szomorú, lassú, (savanyú) 

 

8. fejezet 

124/2. 2. Zalán kutyája 3. Zalán nagypapája 4. Zalán nagynénje 5. Zalán nagymamája 6. Zalán 

édesanyja 7. Zalán nagybátyja 
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124/3. a) 2. Egy számítógépes cégnél. 3. Júliusban lesz öt(éves). / Négy. 4. Nem, még óvodás. 

5. Nagyon okos és nagyon kíváncsi. 6. Nem olyan szigorúak, mint a szülők. 7. Ezt nem tudjuk. 

/ Erről Zalán majd máskor mesél. 

b) 2. Hány éves Szilárd? 3. Mit mondasz? Nem értem. Ki vár babát? 4. Mit mondasz? Nem 

értem. Kit (Kiket) szeret nagyon Zalán? 5. Mit mondasz? Nem értem. Hol lakik Zalán nagynénje 

és nagybátyja? 6. Mit mondasz? Nem értem. Mit szeret nagyon Zsuzsanna férje? 

124/4. 1. hamis 2. igaz 3. hamis 4. igaz 5. igaz 6. igaz 7. hamis 8. hamis 

125/5. b) 2. engem 3. bennünket/minket 4. engem 5. őt 6. őt 7. őt 8. őket 

126/7. 1. Van kutyája. Van kutyájuk. Van kutyánk. Van kutyátok. 2. Nincs háziállatod. Nincs 

háziállatuk. Nincs háziállata. Nincs háziállatunk. Nincs háziállatotok. 3. Lesz kistestvérünk. Lesz 

kistestvéretek. Lesz kistestvérük. Lesz kistestvére. 4. Volt egy macskátok. Volt egy macskád. 

Volt egy macskánk. Volt egy macskája. Volt egy macskájuk. 

126/9. a) az édesanyám, a bátyám, a sógornőm/a bátyám felesége, az unokahúgom, az 

unokaöcsém, Julcsi és Marci öccse 

127/9. c) 2. A sógornőm./A bátyám felesége. 3. Az édesapám. 4. Az édesanyám. 5. A bátyám 

és a felesége. 6. Olivér 7. Zalán és Csabi 

d) 2. Az édesapám és az édesanyám. 3. Dehogy, csak három. A másik kettő a szomszéd 

gyerekek, Zalán és Csabi. 4. Még csak négy hónapos. 5. Az apukája/édesapja előtt áll. 6. A 

szomszéd gyerekek, Zalán és Csabi. 

128/10. a) ígér, talál, tud, találkozik, van, elfelejt 

129/10. c) 2. Találkoztam 3. dolgoztam 4. jártam 5. töltöttem 6. néztem 7. vártam 8. örültem 

9. Telefonáltam 10. Segítettem 

130/13. Zsuzsanna: 1 – 5 – 9 – 3 – 7 Csilla: 4 – 8 – 10 – 6 – 2 

131/15. a) 2. az előszoba és a nappali 3. konyha 4. étkező 5. gyerekszoba/Zalán szobája 6. 

dolgozószoba 7. fürdőszoba 8. hálószoba 

132/15. b) 2. kertjük 3. előszoba, nappali 4. étkező 5. szobája 6. fürdőszoba 7. dolgozószobája 

8. hálószobában 

132/16. bal oldalon, fentről lefelé: gyerekszobák, vécé, dolgozószoba 

jobb oldalon, fentről lefelé: fürdőszoba, hálószoba 

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

133/17. a) első sor: ablak, szekrény, vécé, zuhany, kép, váza, komód 

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

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

negyedik sor: kanapé, dohányzóasztal, mosogató, tűzhely 
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133/17. a) kanapé, tükör, komód (kétszer), étkezőasztal, székek, íróasztal, könyvszekrény 

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

gyerekszoba 

135/19. b) 2. hálószoba 3. vécé 4. konyha és spájz/kamra 5. komód 6. számítógép / íróasztal 

7. lámpa 8. kép 

c) 2. Az első emeleten. A vécé mellett jobbra. A hálószoba mellett balra. A vécé és a hálószoba 

között. 3. A földszinten. A konyha mellett balra. A konyha és a nappali között. 4. A második 

emeleten. 5. A kanapé előtt, a nappaliban. 6. Az első emeleten, a dolgozószobában. A lépcső 

mellett. 7. Az első emeleten, a dolgozószobában. Az ablak előtt az íróasztalon. 8. A 

hálószobában a komódon. A nappaliban az ajtó mellett. 

136/22. a) 2. V 3. V 4. Á 5. V 6. Á 7. V 8. Á 9. Á 10. V 11. Á 12. Á 

b) Viktor: csináltam, értem, dolgoztam, főztem, írtam, leültem, néztem, vacsoráztam, 

lefeküdtem 

Ágota: mostam, takarítottam, voltam, kimentem, futottam, zuhanyoztam, interneteztem, 

feküdtem, olvastam 

KIEJTÉS 

137/3. 2. jól 3. konyha 4. dolgozószoba 5. óvoda 6. komód 7. ősz 8. gyümölcs 9. időpont 10. 

söröző 11. vörösbor 12. csütörtök 

137/4. 2. söröm 3. otthonom 4. főnökötök 5. lakásotok 6. autótok 7. bútorod 8. háziállatod 9. 

masszőröm 10. zsebkendőtök 

137/5. festő, zeneszerző, sportoló, sofőr, író, autókereskedő, csoportvezető, vállalkozó, 

tanárnő, könyvelő, masszőr 

 

MUNKAFÜZET 

2. fejezet (150-158. oldal) 

1. 1. – 2. vagy, vagyok 3. –, – 4. –, vagyok 5. –, vagy 6. –, – 

2. 2. Budapesti vagy. Ön budapesti? Dániel budapesti. 3. Tanár vagyok. Ön tanár? Dániel tanár. 

4. Negyvenéves vagyok. Negyvenéves vagy. Ön negyvenéves? Dániel negyvenéves. 5. Magyar 

vagyok. Magyar vagy. Ön magyar? Dániel magyar. 

3. 2. Szegeden 3. Olaszországban 4. Magyarországon 5. Zürichben 6. Düsseldorfban 7. Kijevben 

8. Helsinkiben 

4. 2. Portugáliában 3. Angliában / Nagy-Britanniában 4. Magyarországon 5. Németországban 

6. Japánban 7. Svédországban 8. Törökországban 9. Máltán 10. Írországban 11. 

Oroszországban 12. Amerikában / Az USA-ban 
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5. Kanadában, Ottawában, Bulgáriában, Törökországban, Isztambulban, Japánban, Tokióban, 

Szófiában, az USA-ban, Washingtonban, Párizsban, Chilében, Firenzében, Pozsonyban, 

Lengyelországban, Ausztriában, Pekingben, Pécsen, Belgiumban, Szöulban 

6. 2. És milánói is? 3. És brüsszeli is? 4. És bécsi is? 5. És bonni is? 6. És lyoni is vagy? 7. És 

bostoni is vagy? 8. És oslói is? 9. És bukaresti is vagy? 

7. 2. spanyolul 3. arabul 4. szerbül 5. dánul 6. németül 7. héberül 8. görögül 

8. 2. Angolul 3. Portugál 4. Német 5. Törökül 6. Lengyelül 7. Kínaiul 8. Észt 

9. beszél: beszélek, beszélsz, beszél, beszélünk, beszéltek, beszélnek / örül: örülök, örülsz, örül, 

örülünk, örültök, örülnek / tanul: tanulok, tanulsz, tanul, tanulunk, tanultok, tanulnak / tud: 

tudok, tudsz, tud, tudunk, tudtok, tudnak / él: élek, élsz, él, élünk, éltek, élnek 

10. én: tudok, kívánok, örülök, tanulok / te: tanulsz, örülsz, tudsz / Ön, ő: él, beszél, örül / mi: 

kívánunk, örülünk / ti: éltek, beszéltek, örültök, tudtok / Önök, ők: beszélnek, tudnak, kívánnak 

11. 2. mi beszélünk 3. én tudok 4. mi tudunk 5. mi élünk 6. ti tanultok 7. Önök, ők örülnek 8. ti 

örültök 9. mi beszélünk 10. én tanulok 

12. 2. Prágában éltek? Prágában élnek? 3. Japánul és oroszul beszélsz? Japánul és oroszul 

beszél? 4. Miért tanulsz lengyelül? Miért tanul lengyelül? 5. Franciaországban élsz? 

Franciaországban él? 6. Milyen nyelven beszéltek otthon? Milyen nyelven beszélnek otthon? 

13. 2. Tudsz (te) 3. tanultok (ti) 4. örülök (én) 5. élünk (mi) 6. tanulok (én) 7. tud (ő) 8. éltek (ti)  

14. 2. a sofőröm, a sofőröd 3. a férjem, a férjed 4. a feleségem, a feleséged 5. a 

telefonszámom, a telefonszámod 6. a mobilom, a mobilod 7. a barátom, a barátod 8. a 

városom, a városod 9. az országom, az országod 10. a tanárom, a tanárod 11. az iskolám, az 

iskolád 12. a családom, a családod 

15. 2. Magyar az anyanyelved? – Az anyanyelvem? 3. A férjed is magyar? – A férjem? 4. Mi a 

telefonszámod? – A telefonszámom? 5. Mi a pontos címed? – A (pontos) címem?  

16. 2. Hány éves 3. Milyen 4. Milyen 5. Melyik 6. Hol 7. Mi 8. Hány 9. Miért 10. Hol 

19. 2. Ki beszél németül? – Én. / Én beszélek németül. 3. Hol tanultok törökül? – Isztambulban. 

/ Isztambulban tanulunk törökül. 4. Milyen nyelven tanultok Isztambulban? – Törökül. / 

Törökül tanulunk Isztambulban. / Isztambulban törökül tanulunk. 5. Hol él az édesanyád? – 

Szegeden. / Az édesanyám Szegeden él. / Szegeden él az édesanyám. 6. Ki él Pécsen? – Iván. / 

Iván él Pécsen. 

21. 2. Kis Kornél vagyok. 3. Most törökül tanulok. 4. A férjem jól tud angolul. (Jól tud angolul a 

férjem.) 5. A férjem tud angolul. 6. A férjem angolul tud. 7. Te londoni vagy? 8. Te tanulsz 

finnül? 

 

3. fejezet (159-171. oldal) 
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1. 2. Hogy van a feleséged? – Jól. 3. Gábor az új informatikus? – Igen, ő. 4. Önök is jól vannak? 

– Igen, mi is jól vagyunk. 5. Hogy vagy? – Köszönöm, jól, csak egy kicsit fáradt vagyok. 6. Jól 

vagytok? – Igen, jól. És ti? 7. Az irodában vagytok? – Igen, ott vagyunk. 

2. 2. Ti jól vagytok? 3. Mi is jól vagyunk. 4. Ön is jól van? 5. Egy kicsit fáradt vagyok. 6. Petra 

marketingmenedzser. 7. Gábor informatikus. 8. Az irodában vagyok. 

3. 2. a lámpa 3. a toll 4. a nyomtató 5. a számítógép / a laptop 6. a kávéfőző 7. a bögre 8. a 

pénz 9. a gyógyszer 10. a szemüveg 11. a mobil(telefon) 12. a könyv 

4. 2. Az új iroda nagy és világos. 3. Gábor – informatikus. 4. Ez –/egy nagyon régi nyomtató. 5. 

– Mérnök vagyok. 6. Tetszik a szemüvegem? 7. Én is – taxisofőr vagyok. 8. Sajnos nem működik 

a telefon. 9. Dánia –/egy ország. 10. Róma –/egy szép város. 11. Új a telefonod? 12. Robi – 

buszsofőr. 

5. 2. az ablakod, az ablakodban 3. az irodám, az irodámban 4. a nyomtatód, a nyomtatódban 

5. a táskád, a táskádban 6. az országom, az országomban 

6. a számítógépe, a lámpája, a bögréje, a gyógyszere, az asztala, a nyomtatója, a papírja, a 

kávéfőzője, a ceruzája, a tolla, a kulcsa, a mobiltelefonja, a papír zsebkendője, a szemüvege, a 

naptára/a naptárja, a könyve, a pénze, az igazolványa, a buszjegye, a laptopja 

7. 2. lánya 3. irodája 4. mobilja 5. barátja 6. telefonszáma 7. széke 8. lámpája 9. szemüvege 10. 

férje 11. könyve 

8. 2. a kolléga húga 3. a diák laptopja 4. az Ön városa / a városa 5. az Ön titkárnője / a titkárnője 

7. az országod fővárosa 8. a nővérem barátja 9. a masszőröd asztala 10. a partnerem tolla 

9. 2. irodámban 3. lakásomban 4. irodádban 5. bögrédben 6. irodájában 7. könyvében 8. 

irodájában 9. lakásában 10. autójában 

10. 2. Jó napot, Dávid! Hogy vagy/van? – Köszönöm, jól vagyok. 3. Szia, Ottó! Hogy vagy? – 

Köszönöm, megvagyok. 4. Jó napot, Adrián! Hogy vagy/van? – Sajnos nem vagyok túl jól. 

11. 2. Marcell nem pincér. 3. Nem vagyok fáradt. 4. Az a férfi nem olasz. 5. A székem nem új. 

6. A kávéfőzőben nincs kávé. 7. Nem vagyunk jól. 8. Az irodában nincs számítógép.  

12. 2. Igen, új (a telefon). Nem, nem új (a telefon). 3. Igen, fáradt vagyok. (Igen, az vagyok.) 

Nem, nem vagyok fáradt. (Nem, nem vagyok az.) 4. Igen, van (a büfében kávé). Nincs. A 

büfében nincs kávé. / Nincs kávé a büfében. 5. Igen, van (itt nyomtató). Nem, itt nincs 

(nyomtató). 6. Igen, jól van (a barátom). Nem, sajnos nincs jól (a barátom). 7. Igen, magyar. 

(Igen, az.) Nem, nem magyar (a barátnőm). 8. Igen, mérnök vagyok. (Igen, az vagyok.) Nem, 

nem vagyok mérnök. (Nem, nem vagyok az.)  

13. 2. – Az ablakodban van virág? – Nincs(en). Az ablakomban nincs(en) virág. – A nagymama 

ablakában van virág? – Igen. Ott van virág. 3. – A nyomtatódban van papír? – Nincs(en). A 

nyomtatómban nincs(en) papír. – A kollégád nyomtatójában van papír? – Igen. Ott van papír. 

4. A(z Ön) fiókjában van könyv? – Nincs(en). A fiókomban nincs(en) könyv. – Dávid fiókjában 

van könyv? – Igen. Ott van könyv. 5. – Az (Ön) irodájában van lámpa? – Nincs(en). Az 

irodámban nincs(en) lámpa. – Az informatikus irodájában van lámpa? – Igen. Ott van lámpa. 
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14. a) 2. Kettő. A képen két zsiráf van. 3. Három. A képen három nő van.  

15. 2. élni 3. mondani 4. kívánni 5. telefonálni 6. beszélgetni 7. szkennelni 8. küldeni 9. segíteni 

10. tanulni 

16. Néhány példa: 2. Tanulni, beszélgetni érdekes. 3. Segíteni, beszélgetni nagyon jó. 

17. 2. Nem tudunk gyakorolni. 3. Tudsz szkennelni. 4. Miért nem tudtok telefonálni? 5. Tud 

segíteni? 6. Tudnak nyomtatni? 7. Tud segíteni? 8. Hol tudok szkennelni? 

18. 1. – Persze hogy tudok. 2. Működik a telefonod? Tudsz telefonálni? – Sajnos nem tudok. 3. 

Tudtok szkennelni? – Nem, sajnos nem tudunk. 4. Bocsánat, tudnak segíteni? – Persze hogy 

tudunk. 

19. 2. küldesz 3. segít 4. mond 5. küldötök 6. mondasz 7. mondotok 8. segítenek 9. küldenek 

10. mondanak 11. segítetek 12. mondunk 

20. beszélget: beszélgetek, beszélgetsz, beszélget, beszélgetünk, beszélgettek, beszélgetnek / 

küld: küldök, küldesz, küld, küldünk, küldötök, küldenek / nyomtat: nyomtatok, nyomtatsz, 

nyomtat, nyomtatunk, nyomtattok, nyomtatnak / örül: örülök, örülsz, örül, örülünk, örültök, 

örülnek / mond: mondok, mondasz, mond, mondunk, mondotok, mondanak / segít: segítek, 

segítesz, segít, segítünk, segítetek, segítenek 

21. 1. ti: Segítetek? Ön: Segít? 2. te: Gyakran beszélgetsz? ti: Gyakran beszélgettek? Ön: 

Gyakran beszélget? Önök: Gyakran beszélgetnek? 3. te: Mit mondasz? ti: Mit mondotok? Ön: 

Mit mond? Önök: Mit mondanak? 4. te: Miért telefonálsz mindennap? ti: Miért telefonáltok 

mindennap? Ön: Miért telefonál mindennap? Önök: Miért telefonálnak mindennap? 5. te: 

Nagyon örülsz. ti: Nagyon örültök. Ön: Nagyon örül. Önök: Nagyon örülnek. 6. te: Küldesz egy 

e-mailt? ti: Küldötök egy e-mailt? Ön: Küld egy e-mailt? Önök: Küldenek egy e-mailt? 

22. 2. az a férfi 3. az a nő 4. ez az iroda 5. az a lámpa 6. ez az ország 7. az a telefonszám 8. az a 

város 

23. 2. érdekes, unalmas / Ez a könyv érdekes, az (a könyv) unalmas. 3. idős, fiatal / Ez az úr 

idős, az (az úr) fiatal. 4. kedves, barátságtalan / Ez a nő kedves, az (a nő) barátságtalan. 5. 

ellenszenves, rokonszenves / Ez a férfi ellenszenves, az (a férfi) rokonszenves. 6. nagy, kicsi / 

Ez az asztal nagy, az (az asztal) kicsi. 7. új, régi / Ez a lámpa új, az (a lámpa) régi. 8. világos, 

sötét / Ez az iroda világos, az (az iroda) sötét. 9. könnyű, nehéz / Ez a laptop könnyű, az (a 

laptop) nehéz. 

24. 2. Mind a kettő. Ez a telefon is tetszik, és az (a telefon) is tetszik. 3. Mind a kettő. Ez a ház 

is tetszik, és az (a ház) is tetszik. 4. Mind a kettő. Ez a toll is tetszik, és az (a toll) is tetszik. 5. 

Mind a kettő. Ez az asztal is tetszik, és az (az asztal) is tetszik. 6. Mind a kettő. Ez a laptop is 

tetszik, és az (a laptop) is tetszik. 

26. 2. Marco nem beszél jól magyarul. 3. Nem tetszik ez a szék. 4. Nem tudok nyomtatni. 5. 

Nem örülök. 6. Lajos nem mosolyog. 7. Az informatikus nem tud segíteni. 8. Nem jó a 

nyomtató. 
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28. 2. Nem ez az asztal tetszik, hanem az az asztal. 3. Nem Chilében tanulok, hanem Peruban. 

4. Nem Éva irodájában van a nyomtató, hanem Kata irodájában. 5. Nem a munkahelyemen 

vagyok, hanem az egyetemen. 6. Nem Pécsen élek, hanem Bécsben. 7. Helga nem hollandul 

beszél, hanem horvátul. 8. Nem ez a szék kényelmes, hanem ez a fotel. 

29. 2. A főnök nem örül. 3. Nem tud senki segíteni. / Senki nem tud segíteni. / Nem tud segíteni 

senki. 4. Senki nem tud nyomtatni az irodában. / Az irodában senki nem tud nyomtatni. / Az 

irodában nem tud nyomtatni senki. / Senki az irodában nem tud nyomtatni. 5. A titkárnő nem 

ideges. 6. Nem a titkárnő ideges, hanem a főnök. 7. Nem a menedzser segít, hanem az 

informatikus. 

 

4. fejezet (172-188. oldal) 

1. 2. (Este) fél tízkor. / Huszonegy óra harminckor. / Huszonegy óra harminc perckor. 3. 

Háromnegyed háromkor. / Két óra negyvenöt perckor. / Két óra negyvenötkor. / Tizennégy 

óra negyvenöt perckor. / Tizennégy óra negyvenötkor. 4. (Reggel) negyed hatkor. / Öt óra 

tizenöt perckor. / Öt óra tizenötkor. 5. Éjfélkor. / Huszonnégy órakor. 6. Tízkor. / Tíz órakor. 7. 

Fél kilenckor. / Nyolc óra harminc perckor. / Nyolc óra harminckor. 8. Öt órakor. / Ötkor. / 

Tizenhét órakor. 

2. 1. hétfőn – kedden – szerdán – csütörtökön – pénteken – szombaton – vasárnap 2. reggel – 

délelőtt – délután – este – éjszaka 3. tegnapelőtt – tegnap – ma – holnap – holnapután  

3. 2. Holnap reggel 3. ma 4. Hétvégén 5. csütörtökön 6. szerda délután / szerdán délután 7. 

Vasárnap egész nap 8. szombaton 9. Hétköznap 10. Pénteken 

4. 2. Négytől hatig. 3. Reggeltől estig. 4. Tizenkettőtől egy óráig. 5. Keddtől vasárnapig. 6. 

Reggel nyolctól este hétig. 7. Szerda estétől csütörtök délig. 8. Negyed hattól fél nyolcig. 

5. 2. Az étteremben enni és inni lehet. 3. Az uszodában úszni lehet. 4. A benzinkúton tankolni 

lehet. 5. A konditeremben sportolni lehet. 6. A diszkóban táncolni lehet. 7. A boltban és az 

áruházban vásárolni lehet. 8. A szállodában aludni lehet. 9. A könyvtárban olvasni lehet. 

6. a kollégámmal, a fodrásszal, egy sportolóval, a főnökömmel, az orvossal, a kozmetikussal, a 

taxisofőrrel, a barátom húgával, az öcsémmel, a lányommal, a bátyámmal, a nővéreddel, a 

férjem barátjával, a masszőrömmel 

7. 2. Karcsi autóval jár. 3. András taxival jár. 4. Sok diák busszal jár. 5. Patrícia metróval jár. 6. 

A kollégám villamossal jár. 7. Laci és Léna motorral jár/járnak. 8. Sok ember gyalog jár. 

8. 2. Vele 3. velünk 4. Önnel 5. Önökkel 6. velem 7. Kivel? Senkivel. 8. mindenkivel 

9. 2. a bankba, a bankban, a bankból 3. kozmetikushoz, kozmetikusnál, kozmetikustól 4. a 

könyvtárba, a könyvtárban, a könyvtárból 5. a masszőrömhöz, a masszőrömnél, a 

masszőrömtől 6. egy koncertre, egy koncerten, egy koncertről 7. orvoshoz, orvosnál, orvostól 

8. egy konferenciára, egy konferencián, egy konferenciáról 9. egy kiállításra, egy kiállításon, 

egy kiállításról 10. a munkahelyemre, a munkahelyemen, a munkahelyemről 11. a 

gyógyszertárba, a gyógyszertárban, a gyógyszertárból 12. a postára, a postán, a postáról 13. a 
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barátnőmhöz, a barátnőmnél, a barátnőmtől 14. a múzeumba, a múzeumban, a múzeumból 

15. az iskolába, az iskolában, az iskolából 16. egy előadásra, egy előadáson, egy előadásról 

10. 2. valahova, sehova 3. Itt, ott / Ott, itt 4. onnan (onnét) 5. Mindenhonnan. 

(Mindenhonnét.) 6. sehol / itt 

11. 2. Nálatok 3. Nálam 4. nálad 5. tőlem 6. Hozzánk 7. Hozzájuk 8. Önnél 9. hozzád 10. Nálunk 

12. 2. hozzá 3. nála 4. hozzá 5. tőlük 6. hozzájuk 

13. 2. mennek (ők) 3. megyünk (mi) 4. jön (ő) 5. mentek (ti) 6. megyek (én) 7. jövök (én) 8. 

jövünk (mi) 

14. 2. jöttök 3. jössz 4. megy 5. jönnek 6. megyünk 7. mész 8. jön 9. mész 10. mész 11. jön 12. 

megyünk 

15. 2. A repülőtérre megyek. 3. A postára mentek? 4. Otthonról jössz? 5. Az egyetemről 

jönnek. 6. Ádám a kórházból jön. 7. Az iskolából jövök. 8. Egy tréningre mész kedden. 9. Önök 

masszőrhöz mennek. 10. A barátnőmtől jövök. 

16. 2. Hol vagy? – Otthon. 3. Hova mentek? – Orvoshoz. 4. Hova mész? – Angolórára. 5. 

Honnan jönnek? – A szállodából. 6. Hova megy ez a diák? (Ez a diák hova megy?) – Az 

egyetemre? 7. Hol van a főnök titkárnője? (A főnök titkárnője hol van?) – Az irodában. 9. Hova 

mennek? – Egy kiállításra. 10. Honnan jössz? – Egy unalmas előadásról. 11. Hol vannak? – Egy 

tréningen. 12. Honnan jön? – A nagymamámtól. 

17. 2. Honnan (Honnét) 3. hova (hová) 4. Hova (Hová) 5. Honnan (Honnét) 6. hol 7. Hol 8. Hol 

18. 2. négyes, hatos 3. kettes 4. nyolcas 5. hármas 6. hatszázhuszonnégyes 7. negyvenötös 

19. -k: nők, barátnők, kollégák, egyetemisták, nyomtatók, ceruzák, biciklik, autók, kávéfőzők, 

lámpák, iskolák, buszmegállók, kocsmák, erdők, folyók  

-ok: ablakok, tanárok, orvosok, informatikusok, barátok, diákok, telefonok, asztalok, 

telefonszámok, városok, országok, templomok, parkok, múzeumok 

-ak: férfiak, házak, tollak, gyógyszertárak 

-ek: szemüvegek, számítógépek, munkahelyek, koncertek, székek, fényképezőgépek,  terek, 

éttermek, egyetemek, hegyek 

-ök: sofőrök, mérnökök, masszőrök, főnökök 

20. 2. Vannak hegyek 3. két színház van 4. Hány ember jár 5. Néhány kollégám is jön 6. nincs 

nyitva minden üzlet 7. Az élelmiszerboltok is zárva vannak. 8. két telefon van 

21. 2. szállodák 3. kocsmák 4. mozik és színházak 5. fesztiválok 6. lakóházak 7. templomok 8. 

parkok 9. eszközök 11. tengerek 12. lagúnák 13. óceánok 14. szavannák 15. dzsungelek 16. 

hegyek 17. stadionok 18. fjordok és vulkánok  



Megoldókulcs MagyarOK A1 kompakt 

© Szita Szilvia -  Pelcz Katalin: MagyarOK A1 kompakt 21 

22. 2. New Yorkban vannak magas épületek. 3. Párizsban vannak érdekes múzeumok. 4. 

Debrecenben nincsenek folyók. 5. A könyvtárban vannak régi könyvek. 6. A nyelviskolában 

nincsenek fiatal tanárok. 7. A központban vannak boltok. 

23. 2. Ön, ő 3. mi 4. Önök, ők 5. ti 6. te 7. ti 8. te 

24. 1. laksz, lakik 2. közlekedünk, közlekedtek, közlekednek 3. Működnek, Működik 4. laknak, 

lakunk, laknak 5. közlekedem / közlekedek, közlekedsz, közlekedik 

25. 2. a boltok, a boltokba 3. az egyetemek, az egyetemekre 4. a könyvtárak, a könyvtárakból 

5. az előadások, az előadásokról 6. a múzeumok, a múzeumokban 7. a vasútállomások, a 

vasútállomásokon 8. az éttermek, az éttermekben 

26. 2. rendelőkben 3. egyetemeken 4. Barátokkal 5. kollégákkal 6. diákokkal 7. kiállításokra 8. 

számítógépekkel 

28. 2. Holnap a menzán ebédelek. 3. A férjem most a kollégájával beszélget. 4. Lajos egész nap 

otthon ül. 5. A fiam Szegeden lakik. 6. Sanyi lánya egyetemre jár. 7. Ljubljana Szlovéniában 

van. 8. A turisták Ausztriából jönnek. 

29. 2. Kivel beszélget Mari? 3. Hova mész/megy holnap délután? 4. Milyen nyelven 

beszéltek/beszélnek otthon? (Otthon milyen nyelven beszéltek/beszélnek)? 5. Hol él most 

Ibolya? 6. Hogy van Kriszta? (Kriszta hogy van?) 

31. 2. Kriszti megy ma Rékával színházba. 3. Kriszti ma Rékával megy színházba. 4. Péter este 

kilencig van az uszodában. (Péter az uszodában este kilencig van.) 5. Péter az uszodában van 

este kilencig. (Péter este kilencig az uszodában van.) 6. Péter van este kilencig az uszodában. 

(Este kilencig Péter van az uszodában.) 

33. 2. Honnan jön az édesapád? (Az édesapád honnan jön?) 3. Holnapután mentek Érdre? 

(Érdre holnapután mentek?) 4. Miért jársz autóval a munkahelyedre? / Miért jársz a 

munkahelyedre autóval? 5. Helga is megy a hétvégén Prágába? Helga is megy Prágába a 

hétvégén? 6. Te is holnapután mész Bécsbe? 7. Jozefa egyedül tanul arabul? (Egyedül tanul 

arabul Jozefa?) 8. Balra fordul a villamos? (A villamos balra fordul?) 

35. 2. Sajnos nem tudok (angolul). 3. nem megyek (könyvtárba). 4. Nem, nem jövök (hétvégén 

a kiállításra). 5. Nem, nem beszélek vele holnap. 6. Nem, nem beszélgetek senkivel délután. / 

Nem, nem beszélgetek délután senkivel. / Nem, senkivel nem beszélgetek délután. / Nem, 

délután senkivel nem beszélgetek. 7. Nem, nem tanulok (svédül). 8. Nem, nem válaszolok (a 

kérdésre). 

37. 2. A városban nem közlekedem busszal. A városban nem busszal közlekedem, hanem 

biciklivel. 3. Csütörtökön nem vagyok a barátnőmnél. Csütörtökön nem a barátnőmnél vagyok, 

hanem a fiamnál. 4. A főnököm ma délután nincs az irodájában. A főnököm ma délután nem 

az irodájában van, hanem otthon. 5. Zita nem tanul olaszul. Zita nem olaszul tanul, hanem 

oroszul. 6. Szombaton Béla nem megy a piacra. Szombaton Béla nem a piacra megy, hanem a 

boltba. 
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5. fejezet (189-203.oldal) 

1. 2. Hány 3. Hány 4. Hány 5. Hány 6. Mennyi 7. Mennyi 8. Mennyi 

2. Tárgyatlan igék: lakik, pihen, van, közlekedik, fordul, segít, kezdődik, alszik, beszél, jár, 

táncol, működik, örül, úszik, tetszik, tankol, jön  

Tárgyas igék: hoz, rendel, mond, csinál, eszik, iszik, kér, nyomtat, olvas, lát, hall, főz, süt, tesz, 

vesz, néz, ír 

3. 2. pénzt 3. könyvet 4. szemüveget 5. kiállítást 6. zöldséget 7. süteményt 8. gyümölcsöt 

4. 2. napot 3. estét 4. éjszakát 5. étvágyat 6. pihenést 7. munkát 8. hétvégét 9. jót 

5. 2. A magyarok kb. huszonhat kilogramm sertéshúst esznek egy évben. 3. A magyarok kb. 

százhatvanhárom liter tejet isznak egy évben. 4. A magyarok kb. száztizenhét kilogramm 

zöldséget esznek egy évben. 5. A magyarok kb. hetvenhat kilogramm gyümölcsöt esznek egy 

évben. 

6. 1. keresel, keres 2. főzök, főzöl, főznek 3. mosunk, mostok, mosnak 4. veszek, veszel, vesz 

5. teszünk, tesztek, tesznek 

7. 2. Mit veszel a piacon? 3. Mit hozol a boltból? 4. Mit teszel a levesbe? 5. Mit veszel a 

boltban? 6. Hány kiló körtét hozol? 7. Mit keresel?  

8. húsz, húszat, húszból / harminc, harmincat, harmincból / negyven, negyvenet, negyvenből 

/ ötven, ötvenet, ötvenből / hatvan, hatvanat, hatvanból / hetven, hetvenet, hetvenből / 

nyolcvan, nyolcvanat, nyolcvanból / kilencven, kilencvenet, kilencvenből / száz, százat, százból 

9. 2. – Jó napot kívánok! Három szendvicset kérek. – Bocsánat, hány szendvicset kér? – 

Hármat. 3. – Jó napot kívánok! Egy üveg bort kérek. – Bocsánat, hány üveg bort kér? – Egyet. 

4. – Jó napot kívánok! Négy kiló szilvát kérek. – Bocsánat, hány kiló szilvát kér? – Négyet. 

10. 2. abból. 3. Ebből? – Nem, abból. 4. Ebben? – Nem, abban. 5. Ebben? – Nem, abban. 6. 

Ebbe? – Nem, abba. 7. Erre? – Nem, arra. 8. Ezzel? – Nem, azzal. 

11. 2. Ezzel a busszal / Sanyi azzal a busszal jár dolgozni. 3. Ebben / Sanyi abban az iskolában 

dolgozik. 4. Ezen / Sanyi azon a piacon vásárol. 5. Ebből / Sanyi abból a tortából kér. 6. Ebben 

/ Sanyi abban a kocsmában iszik egy sört. 7. Ebben / Sanyi abban a parkban fut. 8. Ezzel / Sanyi 

azzal a lánnyal beszélget. 9. Ettől / Sanyi attól a masszőrtől jön. 

12. 2. eszel 3. kávéznak 4. iszik 5. borozol 6. vacsoráztok 7. főzök, tévézem/tévézek 

13. 2. eszel, iszol (eszik, iszik) 3. ebédelsz, vacsorázol (ebédel, vacsorázik) 4. tanulsz (tanul) 5. 

rendelsz (rendel) 6. nézel (néz) 7. veszel (vesz) 8. dolgozol (dolgozik) 9. olvasol (olvas) 10. 

hallgatsz (hallgat) 

14. a) 2. Magyarországon / Magyarországon élsz. 3. Csabával / Csabával beszélgetsz. 4. moziba 

/ Ma este moziba mész. 5. Étteremben / Étteremben vacsorázol. 6. nyelviskolában / Délután 

nyelviskolában vagy. 7. horvátul / Elég jól beszélsz horvátul. 8. iskolából / Az iskolából jössz. 9. 

ezen az utcán / Végigmész ezen az utcán. 10. kislányommal / A kislányoddal játszol. 



Megoldókulcs MagyarOK A1 kompakt 

© Szita Szilvia -  Pelcz Katalin: MagyarOK A1 kompakt 23 

b) 1. Virágot veszel. 2. kávét / Egy csésze kávét kérsz. 3. magazint / Egy olasz magazint olvasol. 

4. Levest / Levest főzöl. 5. Gyógyszert / Gyógyszert veszel. 6. Spagettit / Spagettit rendelsz 7. 

e-mailt / Egy hosszú e-mailt írsz. 8. éttermet / Egy jó éttermet keresel. 9. dokumentumot / Egy 

fontos dokumentumot nyomtatsz. 10. könyvet / Küldesz két könyvet a postán. 

c) 1. Kakaót iszol. 2. A fiad orvos. 3. könyvet / Egy angol könyvet olvasol. 4. Szendvicset / 

Szendvicset eszel. 5. filmet / Egy jó filmet nézel. 6. Gulyást / Gulyást főzöl. 7. Németországban 

/ Németországban élsz. 8. lakásom-- / Elég nagy a lakásod. 9. munkahelyemről / A 

munkahelyedről jössz. 10. Laurával / Laurával beszélgetsz. 11. paprikát / Teszel a lecsóba 

paprikát. 12. parkban / A parkban futsz. 

15. Néhány példa:  

a) Te a kocsmából jössz (a barátoddal), és énekelsz. A szállodába/hotelbe mész. A barátom a 

pályaudvaron van, és taxit vár. A barátom a rendőrautóban ül és énekel stb. 

b) A moziban vagy, és filmet nézel/jegyet veszel. Mi a kávézóban ülünk, és italt rendelünk. Egy 

kávét kérünk. A barátnőm fizet stb.  

c) A piacon vagyunk, és vásárolunk / friss zöldséget veszünk. Templomba mentek. Ezek az 

emberek a piacon állnak, és beszélgetnek. Ezek az emberek az utcán sétálnak stb. 

16. a) 2. magasak 3. alacsonyak 4. csúnyák 5. csinosak 6. kicsik 7. könnyűek 8. drágák 9. 

kedvesek 10. barátságosak 11. egészségtelenek 12. világosak 13. kövérek 14. jóképűek 

b) Néhány példa: 2. Ezek a nők szimpatikusak / barátságosak / csinosak / kedvesek. 3. Ezek az 

asztalok kicsik / nagyok / magasak / könnyűek / drágák / világosak. 4. Ezek az éttermek drágák 

/ olcsók / nagyok / kicsik / sötétek. 5. Ezek a fiúk jóképűek / kövérek / barátságtalanok / 

alacsonyak / magasak. 6. Ezek az irodák nagyok / kicsik / sötétek / világosak. 7. Ezek az ételek 

könnyűek / nehezek / egészségesek / egészségtelenek / olcsók / drágák.  

17. 2. – Nem, mi frissek vagyunk. 3. Önök is optimisták? – Nem, mi inkább pesszimisták 

vagyunk. 4. Türelmesek a gyerekek? – Nem, egy kicsit türelmetlenek. 5. Nyugodtak a szülők? 

– Nem, elég idegesek. 6. Nagyok ezek a piacok? – Nem, elég kicsik. 7. Szerinted sótlanok az 

ételek ebben az étteremben? – Nem, szerintem inkább sósak. 8. Frissek ezek a tojások? – Nem, 

már elég régiek. 

18. 2. Két kiló paradicsomot szeretnék venni. 3. Egy szatyrot szeretnék kérni. 4. Rántott 

cukkinit szeretnék ebédelni. 5. Magyar nyelvű könyvet szeretnék olvasni. 6. Főtt tojást 

szeretnék reggelizni. 7. Sajtos pizzát szeretnék rendelni. 8. Túrós csuszát szeretnék vacsorázni. 

19. a) 2. a söröm, a sörömet 3. a tollad, a tolladat 4. gyümölcsök, gyümölcsöket 5. az országom, 

az országomat 6. a városod, a városodat 

b) 2. Milyen embereket szeretsz? – Az optimistákat. 3. Milyen zöldségeket szeretsz? – A 

frisseket. 4. Milyen könyveket szeretsz? – Az érdekeseket. 5. Milyen filmeket szeretsz? – Az 

amerikaiakat. 6. Milyen éttermeket szeretsz? – Az olaszokat. 7. Milyen ételeket szeretsz? – A 

fűszereseket. 8. Milyen városokat szeretsz? – A csendeseket. 9. Milyen nyelvórákat szeretsz? 

– A vicceseket. 
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20. 2. Túrós(a)t. / Meggyes(e)t. 3. A fehérből. / A vörösből. 4. A frissben. / A nyersben. 5. 

Zöldséges(e)t. / Szalámis(a)t. 

22. 2. Laci ebédet visz az iskolába. 3. Robi gyümölcsöt vesz a piacon. 4. A fiam biológiát tanul 

az egyetemen. 5. Ti lisztet tesztek a főzelékbe. 6. A diákok busszal közlekednek a városban. 7. 

Te kiállításra mész a barátnőddel. 8. Önök friss zöldséget hoznak a piacról. 

24. 2. Csaba tesz fűszert a levesbe. / Csaba tesz a levesbe fűszert. 3. Bori is megy Krisztával a 

Balatonra? / Bori is megy a Balatonra Krisztával? 4. Lajos mindig tesz cukrot a kávéjába. / Lajos 

mindig tesz a kávéjába cukrot. 5. Veszek kenyeret a kisboltban. / Veszek a kisboltban kenyeret. 

6. Norbi ma délután megy villamossal a városba. / Norbi ma délután megy a városba 

villamossal. 7. Holnap csinálok lecsót ebédre. / Holnap csinálok ebédre lecsót. 8. Gabi eszik 

almát reggelire. / Gabi eszik reggelire almát. 9. Ildi jár gyalog a városban. / Ildi jár a városban 

gyalog. 10. Benjamin vesz egy fekete cipőt az áruházban. / Benjamin vesz az áruházban egy 

fekete cipőt. 

26. 2. József nem tesz koriandert a paradicsomlevesbe / a paradicsomlevesbe koriandert. 3. 

Nem veszek vajat a boltban / a boltban vajat. 4. A fiam nem eszik sajtot reggelire / reggelire 

sajtot. 5. Réka nem megy a kolléganőjével tréningre / tréningre a kolléganőjével. 6. Nem kérek 

szatyrot a boltban / a boltban szatyrot. 7. A pincér nem kap borravalót a vendégektől / a 

vendégektől borravalót. 8. Nem foglaltam asztalt az étteremben ma estére / az étteremben 

asztalt ma estére / ma estére az étteremben asztalt / ma estére asztalt az étteremben / az 

étteremben ma estére asztalt / asztalt ma estére az étteremben. 9. Judit soha nem közlekedik 

autóval a városban / a városban autóval. 10. Nem küldök képeslapot a barátomnak / a 

barátomnak képeslapot.  

28. 2. Zsuzsa nem reggelire eszik vajas kenyeret, hanem vacsorára. 3. Zsuzsa nem vajas 

kenyeret eszik reggelire, hanem müzlit. 4. Nem a lányom tesz paprikát a lecsóba, hanem a 

fiam. 5. A lányom nem a lecsóba tesz paprikát, hanem a levesbe. 6. A lányom nem paprikát 

tesz a levesbe, hanem paradicsomot. 

 

6. fejezet (204-220. oldal) 

1. 2. Igen, itt kell pizzát rendelni. 3. Ott kell jegyet venni. 4. Tejet kell venni a boltban. 5. Ebbe 

a fiókba kell tenni a késeket. 6. Várni kell. 7. Nem, nem kell sokat várni. (Nem, nem sokat kell 

várni.) 

2. 2. A diákoknak. 3. A magyartanáromnak. 4. A lányomnak. 5. A főnöknődnek. 6. A 

barátodnak. 7. A férjemnek. 8. Péter feleségének. 9. Annak a nőnek. 10. Ennek a kisfiúnak. 

3. 2. Virágot vesz a feleségének. 3. Egy e-mailt küld a kedvenc kollégájának. 4. Finom vacsorát 

főz a családjának. 5. Mesét olvas a kislányának. 6. Színházjegyet foglal a barátjának. 7. Egy 

vicces képeslapot küld az anyukájának. 8. Telefonál az apukájának. 9. Két pohár tejet visz a 

gyerekeknek. 10. Egy pohár bort hoz a feleségének. 

4. 2. neked 3. neki 4. nekünk 5. nektek 6. Önöknek 7. Senkinek 8. Kinek 9. Önnek 10. 

Mindenkinek 
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5. Szabályos igék: levelet írunk/ír, gyümölcssalátát csinálunk/csinál, zenét hallgatunk/hallgat, 

futunk/fut, egy projektről beszélgetünk/beszélget, magyarul tanulunk/tanul, 

telefonálunk/telefonál, egy buszt várunk/vár 

Ikes igék: Helsinkiben lakunk/lakik, busszal közlekedünk/közlekedik, 

gondolkodunk/gondolkodik 

-s, -sz, -z végű igék: újságot olvasunk/olvas, kenyeret veszünk/vesz, ebédet főzünk/főz 

-s, -sz, -z végű ikes igék: tévézünk/tévézik, gitározunk/gitározik, internetezünk/internetezik, 

irodában dolgozunk/dolgozik, vacsorázunk/vacsorázik, teniszezünk/teniszezik, 

játszunk/játszik, úszunk/úszik, sörözünk/sörözik, autózunk/autózik 

6. 1. olvasol, olvas 2. főzök, főzöl, főz 3. küldök, küldesz 4. veszel, veszek, vesz 5. szeretek, 

szeret 6. iszom, iszol 7. keresek, jön, segít 8. nézünk, néztek, néznek 9. laktok, lakunk 10. van, 

vannak 11. segítek, segítesz, segítetek 12. napozunk, úsznak 

7. 2. Mit veszel a piacon? 3. Mit fényképez? 4. Mit olvasol? 5. Kinek adsz virágot? 6. Mit néz a 

tévében? 7. Mit keresel? 8. Mit csinálsz? 9. Mikor van otthon? 10. Hova megy? 11. Miért 

tanulsz magyarul? 12. Mikor reggelizik? 13. Te is jössz a koncertre? 14. Küldesz egy e-mailt 

Gabinak? 15. Mivel jársz a városban? 

8. A lakása és az irodája a városközpontban van. A munkaideje általában kilenctől ötig tart, de 

ha sok a munka, még este is az irodájában ül. Szabadidejében gitározik vagy szaxofonozik. 

Imád zenélni, ez a hobbija. Mindennap találkozik a barátnőjével. A barátnője zongoratanár. 

Együtt vacsoráznak, beszélgetnek.  

9. 2. Sok munkád van. Kevés szabadidőd van. 3. Sok munkája van. Kevés szabadideje van. 4. 

Sok munkája van. Kevés szabadideje van. 5. Sok munkánk van. Kevés szabadidőnk van. 6. Sok 

munkátok van. Kevés szabadidőtök van. 7. Sok munkájuk van. Kevés szabadidejük van. 8. Sok 

munkájuk van. Kevés szabadidejük van. 

10. 2. Nincs motorod, de van autód. 3. Nincs biciklije, de van motorja. 4. Van kisbusza, de nincs 

autója. 5. Van laptopom, de nincs nyomtatóm. 6. Van csészéd, de nincs bögréd. 7. Van villája, 

de nincs kése. 8. Van kenyere, de nincs bora. 9. Van telefonunk, de nincs tévénk. 10. Van 

papírotok, de nincs tollatok. 11. Van idejük, de nincs pénzük. 12. Van pénzük, de nincs idejük. 

11. 2. Van kedve moziba menni? – Nekem nincs, de a barátnőmnek van. 3. Van pénzed? – 

Nekem van, de a húgomnak nincs. 4. Sok szabadideje van? – Nekem sok van, de Edinának 

kevés. 5. Van házi feladatod? – Nekem nincs, de a szomszédomnak van. 6. Van egy tolla? – 

Nekem nincs, de neki van. 7. Van Juditnak kávéfőzője? – Juditnak nincs, de Valinak van. 8. Van 

hobbitok? – Nekünk nincs, de Lajosnak és Gabinak van. 9. Van szemüvegük? – Nekik nincs, de 

nekünk van. 10. Van számítógépük? – Nekünk nincs, de nekik van. 11. Van a kollégáknak 

munkájuk? – A kollégáknak nincs, de nekem van. 

12. 2. háromszor 3. tizennégyszer 4. százszor 5. kétszer 6. tízszer 7. százhatvanszor 8. 

hetvenegyszer 9. ötször 10. nyolcszor 11. huszonötször 12. százhússzor 13. hatszor 14. 

harmincszor 15. ezerszer 16. milliószor 
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13. 2. Egy évben kétszer. 3. Egy héten egyszer. 4. Sokszor. 5. Minden héten négyszer vagy 

ötször. 6. Egy hónapban egyszer vagy kétszer. 7. Egy héten háromszor vagy négyszer. 8. Egy 

hónapban egyszer. 

14. 13. tizenharmadik 14. tizennegyedik 15. tizenötödik 16. tizenhatodik 17. tizenhetedik 18. 

tizennyolcadik 19. tizenkilencedik 22. huszonkettedik 34. harmincnegyedik 48. 

negyvennyolcadik 91. kilencvenegyedik 100. századik 105. százötödik 401. négyszázegyedik 

503. ötszázharmadik  

15. 2. István kilencedik. 3. Hella harmadik. 4. János második. 5. Frida tizenegyedik. 6. Lenke 

első. 7. Flóra nyolcadik. 8. Jakab tizenkettedik. 

16. 2. A kép a huszonhatodik oldalon van. 3. A kép a negyvenkettedik oldalon van. 4. A kép a 

hetvenötödik oldalon van. 5. A kép a kétszázötvenharmadik oldalon van. 6. A kép az első 

oldalon van. 7. A kép a tizenegyedik oldalon van. 

17. 2. tud úszni 3. akarunk lenni 4. akartok menni 5. Akarsz enni 6. tudunk pihenni 7. szeretek 

táncolni 8. tud gitározni 9. akarok dolgozni 

18. 2. Én tudok, de a barátnőm nem tud. 3. Én nem akarok, de a barátnőm akar. 4. Én akarok, 

de a barátom nem akar. 5. A fiúk nem szeretnek, de a lányok szeretnek. 6. Mi nem akarunk, 

de Klára akar. 7. Én nem tudok, de a feleségem tud. 8. Mi nem szeretünk, de a gyerekek 

szeretnek. 

19. 2. akarok 3. szeretek 4. szeret 5. tudok 6. akarunk 

20. 2. enni 3. karatézni 4. főzni 5. játszani 6. élni 7. közlekedni 8. nézni 9. lenni 10. tölteni 11. 

autózni 12. segíteni 13. vásárolni 14. menni 

21. 2. de 3. vagy 4. mert 5. pedig / viszont 6. mert 7. és 8. pedig / viszont 9. ezért 10. ha 

22. 2. Júliusban. Nyáron. 3. Márciusban és áprilisban. Tavasszal. 4. Májusban. Tavasszal. 5. 

Júliusban és augusztusban. Nyáron. 6. Szeptemberben. Ősszel. 7. Áprilisban. Tavasszal. 8. 

Augusztusban. Nyáron. 9. Februárban. Télen. 

23. 2. otthon voltál. 3. az uszodában volt. 4. a kocsmában voltunk. 5. az egyetemen voltatok 

6. az iskolában voltak 7. a strandon voltunk. 8. nagyon fáradt voltam. 

24. 2. Igen, kedvesek voltak. Nem, nem voltak olyan kedvesek. 3. Igen, türelmes volt. Nem, 

nem volt olyan türelmes. 4. Igen, szépek voltak. Nem, nem voltak olyan szépek. 5. Igen, 

érdekes volt. Nem, nem volt olyan érdekes. 6. Igen, jó volt. Nem, nem volt olyan jó. 7. Igen, 

jók voltak. Nem, nem voltak olyan jók. 8. Igen, szép volt. Nem, nem volt olyan szép. 

26. 2. lehet 3. Tudok 4. Szeretsz / Szeret 5. akar / szeretne 6. tud / szeret 7. akarunk / 

szeretnénk 8. Lehet (Tudunk) 

27. 2. A barátom tud főzni. 3. Géza táncolni akar. 4. Teniszezni akarok. 5. Csaba tud síelni. 6. A 

gyerekek vacsorázni akarnak. 7. A feleségem szeret zenét hallgatni. 8. A hétvégén kirándulni 

akarunk a hegyekben. 
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29. 1. Ma este akarok moziba menni, nem holnap. 2. Nem akarok Zsuzsával találkozni, mert 

mindig ideges. Nem Zsuzsával akarok találkozni ma délután, hanem Erikával. Nem találkozni 

akarok Zsuzsával, hanem csak telefonálni akarok neki. 3. Pizzát szeretnék rendelni. / Szeretnék 

pizzát rendelni. Nem pizzát szeretnék rendelni, hanem spagettit. Nem itt szeretnék pizzát 

rendelni, hanem a szomszéd étteremben. 4. Kivel akarsz Spanyolországba utazni? Miért akarsz 

Spanyolországba utazni? Nem akarsz Spanyolországba utazni? 5. Piroska minden télen új 

kabátot akar venni. Nem Rebeka akar új kabátot venni minden télen, hanem Piroska. Ön mikor 

akar új kabátot venni?  

30. 2. Anna a hétvégén akar palacsintát sütni. 3. A barátommal szeretnék koncertre menni ma 

este. / A barátommal szeretnék ma este koncertre menni. / Ma este a barátommal szeretnék 

koncertre menni. 4. Ma este szeretnék a barátommal koncertre menni. / Ma este szeretnék 

koncertre menni a barátommal. 5. A könyvtárban este lehet tanulni. / Este lehet a könyvtárban 

tanulni. 6. A könyvtárban lehet este tanulni. / A könyvtárban lehet tanulni este. / Este a 

könyvtárban lehet tanulni. 

 

7. fejezet (221-231. oldal) 

1. 2. Ki- (Fel-/Le-) 3. Fel- 4. Ki- 5. Be- 6. Le- 7. Be- (Fel-, Le-) 8. Ki- 9. Fel- 10. Be- (Fel-, Le-) 11. 

Le- 12. Be- 13. Ki- 14. Le-/Ki- 15. Fel-  

2. Be. Igen, bemegyünk. Nem. Nem megyünk be. 3. Le. Igen, lefekszem. Nem. Nem fekszem 

le. 4. Fel. Igen, felmegyek. Nem. Nem megyek fel. 5. Ki. Igen, kimegyünk. Nem. Nem megyünk 

ki. 6. Be. Igen, beszállok. Nem. Nem szállok be. 7. Le. Igen, leülünk. Nem. Nem ülünk le. 8. Fel. 

Igen, felöltözik. Nem. Nem öltözik fel. 

3. a) 2. Kit vársz? 3. Tessék? Mit kérsz? (Melyik képeslapot kéred?) 4. Tessék? Mit esznek a 

lányok? 5. Tessék? Mit kértek? 6. Tessék? Mit ír Feri? 7. Tessék? Mit nem értetek? 8. Tessék? 

Mit nem tudsz? 9. Tessék? Kit ismersz? 

b) 2. A barátnőmet várom. 3. Egy pohárt bort iszom. 4. Rántott halat rendelek. 5. Mindenkit 

szeretek. 6. Laci házi feladatát írom. 7. Ezt az újságcikket olvasom. 8. Sós süteményeket sütök. 

9. A barátom lányát tanítom. 

4. 2. határozatlan tárgy 3. határozatlan tárgy 4. határozatlan tárgy 5. határozatlan tárgy 6. 

határozatlan tárgy 7. határozott tárgy 8. határozatlan tárgy 9. határozatlan tárgy 10. 

határozott tárgy 11. határozatlan tárgy 12. határozott tárgy 13. határozott tárgy 14. 

határozatlan tárgy 

5. akar: Akarom, akarod, akarja, akarjuk, akarjátok, akarják ezt? 

vár: Várom, várod, várja, várjuk, várjátok, várják Sárát. 

szeret: Szeretem, szereted, szereti, szeretjük, szeretitek, szeretik ezt az órát. 

kér: Kérem, kéred, kéri, kérjük, kéritek, kérik a könyvemet. 

köszön: Köszönöm, köszönöd, köszöni, köszönjük, köszönitek, köszönik a virágot. 
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6. a) 2. Ezt a szót nem értem. 3. A magyartanárt várjuk. 4. Szeretem a magyar nyelvet. 5. Jól 

ismerjük Magyarországot. 6. Az új szavakat tanuljuk. 

b) 2. Mikor hívod a pincért? 3. Ismeritek a magyar konyhát? 4. Szereted a gulyáslevest? 5. 

Melyik süteményt kéritek? 6. Te fizeted az ebédet? 

c) 2. Ismerik Sopront? 3. Hol tölti az augusztust? 4. Szeretik az őszt? 5. Kinek küldik ezt a szép 

képeslapot? 6. Várja már a nyarat? 

7. 2. a sajtos pizzát 3. az autómat 4. Ezt a feladatot 5. Melyik lányt 6. az ebédszünetet 7. Ezt a 

filmet 8. Marci tortáját 9. azt a férfit 

8. a) 2. Mit veszel a boltban? (határozatlan ragozás, határozatlan tárgy: Mit?) 3. Hova mentek 

ma délután? (határozatlan ragozás, nincs tárgy) 4. Ezt a pólót kérem. (határozott ragozás, 

határozott tárgy: ezt a pólót) 5. Mióta tanulod a magyar nyelvet? (határozott ragozás, 

határozott tárgy: a magyar nyelvet) 6. Ismerik Budapestet? (határozott ragozás, határozott 

tárgy: Budapestet) 7. Magyarországon élek. (határozatlan ragozás, nincs tárgy) 8. Szeretem az 

öcsédet. (határozott ragozás, határozott tárgy: az öcsédet) 

9. 2. tanulod 3. tanulja 4. tanulunk 5. megyünk 6. értesz 7. értenek 8. értünk 9. értitek 10. kerül 

11. csinálnak 12. kérek 13. értem 14. Segítetek 15. hallgatok 

10. 2. tartunk 3. Szeretem 4. írtok 5. tartanak 6. kérsz 7. írok 8. érted 9. kér 10. tanítja  

11. 2. Küldök egy e-mailt Gábornak. 3. Adunk nektek két mozijegyet. 4. Milyen levest kér? 5. 

Látjátok azt a magas házat? 6. Sokat tudnak Ázsiáról? 7. Ezt honnan tudod? 8. Pihenünk egy 

kicsit. 9. A hétvégét otthon töltöm. 10. Miért nem csináltok semmit? 

12. a) 3. tárgyas, szeret valakit/valamit 4. tárgyas, vesz valamit 5. tárgyas, akar valamit 6. 

tárgyatlan 7. tárgyas, rendel valamit 8. tárgyas, eszik valamit 9. tárgyatlan 10. tárgyatlan 11. 

tárgyatlan 12. tárgyatlan 13. tárgyatlan 14. tárgyas, visz valakit/valamit (valahova) 15. 

tárgyatlan 16. tárgyatlan 

b) Néhány példa: 2. Beülök az autóba. / Beülök a kedvenc éttermembe. / A kedvenc 

éttermembe ülök be, nem egy kávézóba. 3. Értekezletről jövök. / Tőled jövök. 4. Veszek egy új 

autót. / Veszek egy sört. / Veszek a lányomnak egy sálat. / Senkinek nem veszek semmit. 5. 

Szeretem a férjemet. / Szeretem a barátomat. / Nem szeretek senkit. 6. A parkban futok. / A 

téren futok. 7. Felmegyek az emeletre. 8. Egy ruhaüzletben vagyok. / Erikánál vagyok. / A 

parkban vagyok. / Egy autószalonban vagyok. / Otthon vagyok. 9. A férjemet várom. / Várok 

valamit. / Senkit nem várok. / A barátomat várom. 10. Adok a barátnőmnek egy sálat. / Adok 

a lányomnak egy új autót. / Senkinek nem adok semmit. / Adok neked egy sört. 

13. 2. Ebéd előtt futni megyek. 3. Dél körül ebédelek. 4. Augusztus óta zárva van a könyvtár. 

5. Munka után megyek moziba. 6. 2012 óta külföldön élek. 7. Nyolc óra körül a barátomnak 

telefonálok. 8. Értekezlet előtt beszélek a kollégámmal. 9. Vacsora után tévét nézek. 

14. 2. Értekezlet előtt ebédelek. 3. Magyaróra után bevásárolok. 4. Koncert előtt telefonálok 

Ibolyának. 5. Ebéd után pihenek egy kicsit. 6. Vacsora után dolgozom. 7. Színház előtt 

kozmetikushoz megyek. 8. Szeminárium előtt tanulok egy órát. 
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16. 2. Lemegy focizni. / Béni egy órakor lemegy focizni. 3. Kijön velünk a parkba. Klára ma kijön 

velünk a parkba. 4. Felkel az ágyból. Dénes fél hétkor felkel az ágyból. 5. Kimegy a nővérével a 

piacra. / Kimegy a piacra a nővérével. Regő szombat délelőtt kimegy a nővérével a piacra / a 

piacra a nővérével. 6. Felmegy a főnökéhez az emeletre. / Felmegy az emeletre a főnökéhez. 

Szabolcs most felmegy a főnökéhez az emeletre / az emeletre a főnökéhez. 7. Bemegy a 

boltba. Kinga munka után bemegy a boltba. 8. Kimegy a focimeccsre Tiborral. Kimegy Tiborral 

a focimeccsre. Csaba szombaton kimegy Tiborral a focimeccsre / a focimeccsre Tiborral.  

18. a) 2. Mikor száll be Dénes az autóba? – Öt órakor. Dénes öt órakor száll be az autóba. 3. 

Hova száll be Dénes öt órakor? – Az autóba. Dénes öt órakor az autóba száll be. / Dénes az 

autóba száll be öt órakor. 4. Mit csinál Dénes öt órakor? – Beszáll az autóba. Dénes öt órakor 

beszáll az autóba.  

b) 1. Ki megy fel hétvégén a Kékestetőre? – Bálint. Bálint megy fel hétvégén a Kékestetőre. 2. 

Hova megy fel Bálint hétvégén? – A Kékestetőre. Bálint hétvégén a Kékestetőre megy fel. / 

Bálint a Kékestetőre megy fel hétvégén. 3. Mikor megy fel Bálint a Kékestetőre? – Hétvégén. 

Bálint hétvégén megy fel a Kékestetőre. / Bálint a Kékestetőre hétvégén megy fel. 4. Mit csinál 

hétvégén Bálint? - Felmegy a Kékestetőre. / Bálint hétvégén felmegy a Kékestetőre. 

19. 2. Nem jövök ki 3. Most lefekszem 4. Kijössz velem 5. nem kelsz fel 6. Miért szállsz ki 7. 

Nem holnap megyünk ki 8. Ágota beül 9. Leülsz? 10. Szabina jön fel 

 

8. fejezet (232-250. oldal) 

1. én: a születésnapom, a macskám, a villám 

te: az egészséged, a kutyád 

Ön, ő: a programja, a felesége, az autója  

mi: a barátunk, a városunk, a bögrénk 

ti: a gyereketek, a könyvetek, a szobátok 

Önök, ők: a tolluk, a kertjük, a sörük 

2. lakás: a lakásom, a lakásod, a lakása, a lakásunk, a lakásotok, a lakásuk / táska: a táskám, a 

táskád, a táskája, a táskánk, a táskátok, a táskájuk / rokon: a rokonom, a rokonod, a rokona, a 

rokonunk, a rokonotok, a rokonuk / fénykép: a fényképem, a fényképed, a fényképe, a 

fényképünk, a fényképetek, a fényképük / bicikli: a biciklim, a biciklid, a biciklije, a biciklink, a 

biciklitek, a biciklijük / munkahely: a munkahelyem, a munkahelyed, a munkahelye, a 

munkahelyünk, a munkahelyetek, a munkahelyük 

3. 2. telefonszámotok 3. családja 4. problémád 5. fodrászunk 6. házuk 7. húga 8. barátnője  9. 

neved 

4. 2. a sógornője 3. az öcsénk 4. a feleségem 5. a húguk 6. a gyereketek 7. a fiunk 8. a bátyám 
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5. 1. férjem 2. édesanyja, gyerekem/gyerekünk 3. fiam/fiunk 4. kutyánk, fiam/fiunk 5. 

édesapám, édesanyám, fiam/fiunk, nagypapája, nagymamája 6. nagynénje, nagybátyja, 

nővére, férje, gyerekük 

6. 1. főnököm 2. kutyád, kerted, főnököd 3. kutyája, kertje, főnöke 4. kutyánk, kertünk, 

főnökünk 5. kutyátok, kertetek, főnökötök 6. kutyájuk, kertjük, főnökük 

7. a) 2. Nektek van naptáratok. Nekünk nincs naptárunk. 3. Vilmának van lámpája. Sárának 

nincs lámpája. 4. Neked van autód. Lajosnak nincs autója. 5. Önnek van macskája. A 

szomszédjának nincs macskája. 6. Nekik van telefonjuk. Nekünk nincs telefonunk. 

b) 2. Nektek volt naptáratok. Nekünk nem volt naptárunk. 3. Vilmának volt lámpája. Sárának 

nem volt lámpája. 4. Neked volt autód. Lajosnak nem volt autója. 5. Önnek volt macskája. A 

szomszédjának nem volt macskája. 6. Nekik volt telefonjuk. Nekünk nem volt telefonunk. 

8. 2. Nekem nincs kutyám. 3. Neked nagy házad van. 4. Nekünk nincs sok pénzünk. 5. Annának 

nem lesz tévéje. / Nem lesz tévém. 6. Anitának nincs háziállata. 7. Ákosnak nem lesz autója. 8. 

Finom almátok van. 

9. Néhány példa: 1. Igen, van egy (kis)kutyám. / Nincs(en). Nem akarok a lakásban állatot 

tartani. 2. Igen, nekem van. / Sajnos nincs(en). / Nekem sajnos nincs(en). 3.  Nincs(en). / De, 

nekem van. 4. Igen, nekünk (van). / Nem, Pistinek. 5. Nekem. / Nekem sajnos nincs(en). / 

Almám nincs, de csokoládém van. Kérsz? 6. Nem tudom. / Márciusban. / Tavasszal. / 2025-

ben. 

10. a) 2. voltunk 3. voltatok 4. volt 5. voltál 6. Voltak  

b) 2. vagyunk 3. vagytok 4. – 5. vagy 6. Vannak  

c) 2. leszünk 3. lesztek 4. lesz 5. lesztek 6. lesznek 

11. 2. téged 3. őket 4. minket 5. őt / – 6. benneteket 7. Titeket, engem 8. Önöket 9. Őt 10. őket 

11. Önöket 

12. 2. Önöket 3. téged 4. minket/bennünket 5. Önöket 6. minket/bennünket 7. Őket 8. Önt 9. 

titeket/benneteket 10. titeket/benneteket 11. Téged 

13. a) 2. kertészkedtem 3. napoztam 4. mosogattam 5. pihentem 6. mostam 7. ittam 

b) 2. A kertben kertészkedtem. 3. A kertben/A teraszon napoztam. 4. A konyhában 

mosogattam. 5. A nappaliban/A hálószobában pihentem. 6. A fürdőszobában ruhát mostam. 

7. A kocsmában a barátommal túl sok bort ittam. (Ez a mondat nem változik.)  

14. 1. mosogattam 2. ettem, ittam 3. írtam, olvastam, hallgattam 4. aludtam, voltam 5. 

dolgoztam 6. néztem, interneteztem 7. telefonáltam 

15. a) 2. zuhanyoztam 3. reggeliztem 4. sétáltam egy félórát 5. egy barátommal beszélgettem 

6. ebédet főztem 7. egy kicsit pihentem 8. telefonáltam a barátnőmnek 9. vacsoráztam 10. 

tévét néztem 11. olvastam 12. lefeküdtem aludni 
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b) keltem fel / felkeltem, zuhanyoztam, reggeliztem, ettem, ittam, sétáltam, Találkoztam, 

beszélgettem, hazamentem, főztem, pihentem, takarítottam, telefonáltam, vacsoráztam, 

néztem, olvastam, lefeküdtem 

16. 2. ismerlek 3. várlak 4. látlak 5. nézlek 6. szeretlek 7. imádlak 8. hallak 

17. 2. keresem 3. imádlak 4. kereslek 5. akarom 6. Hallak 7. tanítom 8. várom 

18. 2. Azért hívlak titeket/benneteket, mert kérdezni szeretnék valamit. 3. Várlak 

titeket/benneteket a kávézóban. 4. Ugye, nem zavarlak (téged)? 5. Azért kereslek (téged), 

mert mondani szeretnék valamit. 6. Szeretlek titeket/benneteket. 7. Imádlak (téged)! 8. Nem 

látlak titeket/benneteket. Hol vagytok? 

19. 2. Február tizennegyedikén / 14-én. 3. December hatodikán / 6-án. 4. Március 

tizenötödikén / 15-én, augusztus huszadikán / 20-án, október huszonharmadikán / 23-án. 

20. 2. Kovácsék 3. apáék / anyáék 4. Marikáék 5. Juliék 6. a lányomék 7. Krisztáék 8. Barbaráék 

21. 2. Kovácsék a szomszédban laknak. 3. Apáék/Anyáék tanárok. 4. Marikáék szeretik a 

romantikus filmeket. 5. Juliék a nagymamánál ebédelnek. 6. A fiamék ma buliba mennek. 7. 

Szabóék sokat tudnak beszélni. 8. Barbaráék Hévízre mennek. 

22. Néhány példa: Egy férfi a pályaudvar előtt áll / a pályaudvar lépcsője előtt áll, és a taxit 

várja. A rendőrök a hotel előtt, a rendőrautóban ülnek. A taxi a kocsma és a pályaudvar között 

parkol. A vendég a bőrönddel bemegy a hotelbe.  

23. 1. igaz 2. hamis 3. hamis 4. igaz 5. hamis 6. hamis 

24. 1. A hotel előtt. / A rendőrautó a hotel előtt van. 2. Egy taxi. / A vasútállomás előtt balra 

egy taxi áll. / Egy taxi áll a vasútállomás előtt balra. 3. Egy férfi bőröndökkel. / A pályaudvar 

előtt egy férfi áll bőröndökkel. 4. A kocsma előtt. / A részeg férfiak a kocsma előtt vannak. 5. 

Egy kocsma. / A hotel mellett egy kocsma van. 6. A hotel ajtaja fölött. / A hotel ajtaja fölött 

van három csillag. 

25. 2. A fénykép a telefon alatt van. 3. A szótár a csésze mögött van. 4. A fotók az ágy fölött 

vannak. 5. A szék az asztal előtt van. 6. A kanapé az ajtó mellett jobbra van. 

26. hoz: Hozom, hozod, hozza, hozzuk, hozzátok, hozzák a táskát. 

visz: Viszem, viszed, viszi, visszük, viszitek, viszik a táskát. 

eszik: Eszem, eszed, eszi, esszük, eszitek, eszik a levest. 

iszik: Iszom, iszod, issza, isszuk, isszátok, isszák a kávét. 

mos: Mosom, mosod, mossa, mossuk, mossátok, mossák a ruhákat. 

27. a) 2. nézünk 3. néztek 4. nézzük 5. néznek 6. nézni 

b) 1. Teszel 2. Beteszem 3. teszi 4. Beteszitek 5. tesszük 6. tesznek 

c) 1. főzöl 2. főzök 3. Főzünk 4. főz 5. főzni  
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d) 1. olvas 2. olvastok 3. olvasom 4. olvasod 5. olvassa 6. olvasni 

28. 2. Egy magazint olvas. 3. Vacsorát főz. 4. A vacsoráját eszi. 5. Egy üveg sört hoz. 6. Hideg 

sört iszik. 6. Beteszi a könyvet a táskájába. 7. Kiviszi a kutyát sétálni. 

31. 2. Gergőnek öt telefonja van, nem kettő. 3. Csabának volt két kutyája, nem Borinak. 4. 

Csabának két kutyája volt, nem egy. 5. Nekem lesz Porschém, nem neked. 6. Nekem Porschém 

lesz, nem Ladám. 7. Hugónak van két lánya, Péternek nincs. 8. Hugónak két lánya van, nem 

két fia. 9. Hugónak van két lánya, nem Péternek. 

33. 2. (Neked) lesz húgod. (Neked) nem lesz húgod. 3. (Nekünk) lesz biciklink. (Nekünk) nem 

lesz biciklink. 4. (Neki) van testvére. (Neki) nincs testvére. 5. (Neked) volt számítógéped. 

(Neked) nem volt számítógéped. 6. Áronnak lesz gyereke. Áronnak nem lesz gyereke. 7. 

Zsuzsának van tévéje. Zsuzsának nincs tévéje. 8. Krisztáéknak volt garázsuk. Krisztáéknak nem 

volt garázsuk. 

34. 2. (Nem,) nem volt. 3. (Nem,) nekem nem volt. 4. (Nem,) nem lesz. 5. Nincs(en). 6. 

Nincs(en). 7. (Nem,) nem lesz. 8. (Nem,) nem volt. 

36. 2. a) Nem anyáéknak van nagy kertjük, hanem a nagymamáéknak. b) Anyáéknak nem nagy 

kertjük van, hanem nagy teraszuk. 3. a) Nem Mártinak lesz öt macskája, hanem Panninak. b) 

Mártinak nem öt macskája lesz, hanem öt kutyája. c) Mártinak nem öt macskája lesz, hanem 

csak egy. 4. a) Nem nekem van csinos barátnőm, hanem az öcsémnek. b) Nem csinos barátnőm 

van, hanem jóképű barátom. 5. a) Nem a húgomnak volt piros iskolatáskája, hanem nekem. b) 

A húgomnak nem piros iskolatáskája volt, hanem kék. 6. a) Nem Gábornak van új pulóvere, 

hanem Rudinak. b) Gábornak nem új pulóvere van, hanem új nadrágja. 

37. 2. Kivel mész/megy uszodába? 3. Melyik sálat kéred/kéri? 4. Milyen nyelven 

beszélsz/beszél/beszéltek/beszélnek otthon? 5. Miért nem kérsz/kér (iszol/iszik) sört? 6. Van 

testvéred/testvére? 

38. 1. b) Sára tegnap délután a lányával volt Egerben. / Sára a lányával volt tegnap délután 

Egerben. / Sára a lányával volt Egerben tegnap délután. c) Sára Egerben volt tegnap délután a 

lányával. / Sára Egerben volt a lányával tegnap délután. / Sára tegnap délután Egerben volt a 

lányával. d) Sára volt tegnap délután Egerben a lányával. / Sára volt tegnap délután a lányával 

Egerben. / Sára volt Egerben tegnap délután a lányával. / Sára volt Egerben a lányával tegnap 

délután. 

2. a) A magyarok töltenek átlagosan tizenöt évet a konyhában / a konyhában átlagosan tizenöt 

évet. b) A magyarok a konyhában töltenek átlagosan tizenöt évet. c) A magyarok átlagosan 

tizenöt évet töltenek a konyhában. / A magyarok a konyhában átlagosan tizenöt évet töltenek. 

39. 1. Kata nem hétkor kel fel, hanem fél hétkor. Kata hétkor nem felkel, hanem reggelizik. 2. 

Marciék a nyáron nem akarnak Egyiptomba menni. Nem Marciék akarnak a nyáron 

Egyiptomba menni, hanem Péterék. Marciék a nyáron nem Egyiptomba akarnak menni, 

hanem Venezuelába. 3. Nem én hozom be a teraszról a cipőket, hanem a fiam. Nem a teraszról 

hozom be a cipőket, hanem az erkélyről. Nem hozom be a teraszról a cipőket. 
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40. 2. Este moziba megyek a barátnőmmel. Este megyek moziba a barátnőmmel. Este megyek 

a barátnőmmel moziba. A barátnőmmel megyek este moziba. A barátnőmmel megyek moziba 

este. Este megyek moziba a barátnőmmel. Megyek este a barátnőmmel moziba. Megyek este 

moziba a barátnőmmel. 3. Várlak benneteket a hétvégén. A hétvégén várlak benneteket. 

Benneteket várlak a hétvégén. 4. A kollégám kedden tíztől értekezleten van. A kollégám 

kedden tíztől van értekezleten. A kollégám van kedden tíztől értekezleten. A kollégám 

értekezleten van kedden tíztől. Kedden van tíztől értekezleten a kollégám. A kollégám kedden 

van tíztől értekezleten. A kollégám tíztől van értekezleten kedden. 5. Balázs mindennap egy 

órát sportol. Balázs mindennap sportol egy órát. Balázs mindennap sportol egy órát. Balázs 

sportol mindennap egy órát / egy órát mindennap.  

41. 2. Telefonálni akarok. Akarok telefonálni. 3. Kinek akarsz telefonálni? 4. Két tortát 

szeretnénk kérni. Szeretnénk két tortát kérni. / Szeretnénk kérni két tortát. 5. Berta hétvégén 

szeret a parkban sétálni. Berta szeret hétvégén a parkban sétálni. Berta hétvégén szeret a 

parkban sétálni. Berta a parkban szeret sétálni hétvégén / hétvégén sétálni. Berta sétálni 

szeret a parkban hétvégén / hétvégén a parkban. 6. Jánosék télen az Alpokba akarnak menni. 

Jánosék akarnak télen az Alpokba menni. Jánosék télen akarnak az Alpokba menni. 7. Tud itt 

valaki teniszezni? Valaki tud itt teniszezni? Teniszezni tud itt valaki? 

 

 


