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fejezet4.

A VÁROSBAN

  Hány óra van?
Milyen nap van ma?
Nyolc óra van. Hétfő van.

  Helyek a városban 
iskola, gyógyszertár, pályaudvar 

  Közlekedési eszközök 
autó, busz, villamos 

  Útbaigazítás 
Egyenesen megy a kereszteződésig. Ott balra fordul. 

  Város és falu  
Barcelonában sok jó étterem van. Orfűn nincs mozi.
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HÁNY ÓRA VAN? MENNYI AZ IDŐ?
MILYEN NAP VAN MA?

1. Hány óra van? Keressen szinonimákat!

Tizenhárom óra van. – Hat óra negyvenöt perc van. – Öt óra tizenöt perc van. – Tizenhét óra tizenöt perc van. 

– Egy óra harminc perc van. – Tizennyolc óra negyvenöt perc van. – Tizenhárom óra harminc perc van.

Tizenhárom óra van. 

1.00: Egy óra van. 

= ....................................... (délután)Tizenhárom óra van.

5.15: Negyed hat van. 

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

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

1.30: Fél kettő van. 

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

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

6.45: Háromnegyed hét van. 

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

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

2. Hány óra van? Hány órakor kezdődik a munkaidőd?
a) Figyelje meg!

 Hány óra van?
Hány órakor 

Hánykor
Mikor

kezdődik a munkaidőd?

Nyolc. Nyolckor

kezdődik a munkaidőm.

Nyolc óra van. Nyolc órakor

Háromnegyed nyolc van. Háromnegyed nyolckor

Hét óra negyvenöt (perc) van. Hét óra negyvenöt perckor
Hét óra negyvenötkor

yolckorNyolc N

N

H

H

H

N

1. Mikor kezdődik az előadás? (8.45) ..........................................................  

  ............................................................................................................

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

  ............................................................................................................

Háromnegyed kilenckor. / 

Nyolc óra negyvenöt perckor. / Nyolc óra negyvenötkor.

b) Válaszoljon a kérdésekre, ahol lehet, többféleképpen!

12.00: Dél van. 

24.00: Éjfél van. 



Hány óra van? Mennyi az idő? Milyen nap van ma? 4

59

Hány órakor?  30. oldal

Mettől meddig?  31. oldal

3. Napszakok. Egészítse ki!

délelőtt – este – reggel – délután – éjszakadélelőtt

1. Kb. (körülbelül) 6 órától 9 óráig ......................... van.

2. Kb. 9 órától 12 óráig ........................... van.

3. Kb. 12 órától 18 óráig ......................... van.

4. Kb. 18 órától 22 óráig ......................... van.

5. Kb. 22 órától 6 óráig ........................... van.

Mettől meddig?
16 óráig
péntekig
estig (!)
este nyolcig

8 órától
hétfőtől
reggeltől
délután négytől 

 

Még csak hétfő van.  Már hétfő van.

délelőtt 

csütörtök

4. Milyen nap van ma?

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

hétfő – kedd – szerda – csütörtök – péntek – szombat – vasárnap

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

1. Ma ............................... van.

2. Ma ............................... van.

3. Ma ............................... van.

4. Ma ............................... van.

5. Ma ............................... van.

6. Ma ............................... van.

7. Ma ...............................van.

3. Hány órakor kezdődik a szeminárium? (15.15)  ........................................

  ............................................................................................................

4. Mikor kezdődik a munkaidőd? (8.00)  .....................................................

  ............................................................................................................

5. Mikor kezdődik a magyaróra? (18.30)  ....................................................

  ............................................................................................................

6. Hány órakor kezdődik az előadás? (14.45)  ..............................................

  ............................................................................................................

7. Hánykor kezdődik a tréning? (8.45)  ........................................................

  ............................................................................................................

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

  ............................................................................................................

5. Mettől meddig? Egészítse ki!

1. Hétfő.......... péntek.......... az egyetemen vagyok.

2. A múzeum kedd.......... vasárnap.......... nyitva van.

3. Nyolc.......... fél tíz.......... focimeccs van.

4. Kedd délután.......... szerda reggel.......... Pécsen 

vagyok.

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

6. A hétvége péntek este.......... vasárnap.......... tart.

7. A munkaidőm nyolc óra.......... öt óra.......... tart.

8. Fél egy.......... egy óra.......... ebédszünet van.

Nyolc óra van.

Reggel van.

Hétfő van.

A múzeum nyitva van.
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6. Mikor? Melyik napon? Hallgassa meg, és ismételje el!  l!!  

hétfőn – kedden – szerdán – csütörtökön 

– pénteken –   szombaton – vasárnap— 

hétköznap— (= hétfőtől péntekig)

hétvégén, egész hétvégén (= szombaton és vasárnap)

a héten, egész héten (= hétfőtől vasárnapig)

tegnapelőtt—, tegnap—, ma—,  holnap—,  holnapután— Melyik napon?  30. oldal

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

1. (én) – hétfő – magyarul tanul:  ..............................................................................................................................

2. (te) – ma – délután – a könyvtárban – van:  .........................................................................................................

3. Ön – szerda – 19.00–20.30 – a nyelviskolában tanul:  ...........................................................................................

4. Bori – hétköznap – 8–10 – az irodában nyomtat:  .................................................................................................

5. (mi) – péntek – reggel – sportol:  ..........................................................................................................................

6. (ti) – kedd – este – telefonál:  ................................................................................................................................

7. Önök – hétvége – pihen:  .......................................................................................................................................

8. vasárnap – én is – pihen:  ......................................................................................................................................

Hétfőn magyarul tanulok.

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

én a beszélgető partnerem

1. Mettől meddig vagy a munka helyeden / az egyetemen?

 Mettől meddig van a munkahelyén / az egyetemen?

2. Mikor van ebédszünet?

3. Mikor tudsz jól tanulni?

 Mikor tud jól tanulni?

4. Mikor tanulsz magyarul?

 Mikor tanul magyarul?

5. Mikor pihensz?

 Mikor pihen?

6. Sportolsz valamikor?

 Sportol valamikor?
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HELYEK A VÁROSBAN

9. Helyek a városban

a) Írja a számokat a megfelelő helyre!

1

1. színház

2. áruház

3. bank

4. posta

5. gyógyszertár

6. kávézó

7. kocsma

8. könyvtár

 9. mozi

 10. múzeum

 11. piac

 12. utca

 13. templom

 14. pályaudvar / vasútállomás

 15. szálloda / hotel

 16. kórház
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 b) További fontos helyek. Tisztázza a szavak jelentését!

Mi?  iskola  egyetem  kollégium  nyelviskola  étterem 

   rendőrség  bevásárlóközpont  diszkó  rendelő 

  könyvesbolt  élelmiszerbolt  cukrászda  konditerem

  uszoda  játszótér  park  parkoló  buszmegálló

  benzinkút  repülőtér  pályaudvar / vasútállomás

Ki?  fodrász  masszőr  kozmetikus  orvos

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

 10. Hol mit lehet csinálni? Egészítse ki! 

 1. Itt tanulni lehet:  .............................................................................

 2. Itt enni és inni lehet:  .......................................................................

 3. Itt úszni lehet:  ................................................................................

 4. Itt tankolni lehet:  ............................................................................

 5. Itt sportolni lehet:  ..........................................................................

 6. Itt táncolni lehet:  ............................................................................

 7. Itt vásárolni lehet:  ..........................................................................

 8. Itt aludni lehet:  ..............................................................................

 9. Itt olvasni lehet:  .............................................................................

 10. Itt játszani lehet:  ............................................................................

 11. Itt sétálni lehet:  ..............................................................................

iskola, egyetem, nyelviskola

lehet  31. oldal

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

1. ................................................................ vagyunk.

2. ................................................................ vagyunk.

3. ................................................................ vagyunk.

4. ................................................................ vagyunk.

5. ................................................................ vagyunk.

6. ................................................................ vagyunk.

A / Egy gyógyszertárban



Helyek a városban 4

63

 13. Mikor hol van Péter?

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

Péter nagyon elfoglalt a héten.

1. Hétfőn ....................................... van.

2. Kedden ....................................... van.

3. Szerdán ....................................... van.

4. Csütörtökön ....................................... van.

5. Pénteken ....................................... van.

6. Szombaton ......................................., 

 ....................................... és ....................................... van.

7. Vasárnap otthon marad.

az uszodában

 12. Hol vagy? Hol van? Egészítse ki!

ben

on

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

nál

Személy: 
-nál/-nél

kozmetikus........

fodrász........

a barátnőm........

a barátom........

orvos........

masszőr........

Anna........

Erzsi........

én + -nál  nálam

te + -nál  nálad

Ön + -nél  Önnél

ő + -nál  nála

mi + -nál  nálunk

ti + -nál  nálatok

Önök + -nél  Önöknél

ők + -nál  náluk

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

a piac........

a benzinkút........

a tér........

az út........

a repülőtér........

az utca........*

a vasútállomás........ / 

a pályaudvar........

a posta........

a rendőrség........

az egyetem........

a játszótér........

szeminárium........

előadás........

kiállítás........

tréning........

konferencia........

nyelvóra........

koncert........

megbeszélés........

Épület, háromdimenziós tárgy: 
-ban/-ben

az épület........

a bolt........ / 

az üzlet........

a buszmegálló........

az iskola........

a könyvtár........

a templom........

a múzeum........

a színház........

a mozi........

az áruház........

a szálloda........ / 

a hotel........

a park........

az étterem........

a kocsma........

a cukrászda........

a gyógyszertár........

a rendelő........

a bevásárlóközpont........

az iroda........

a kórház........

a kollégium........ 

a konditerem........

az uszoda........

a Gárdonyi utca........*

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

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

2. Mettől meddig tart a nyelvóra?  ....................................................................................................................

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

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

5. Mettől meddig van Péter a konditeremben?  ..................................................................................................

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

Spanyolul.

 c) Milyen információt hallott még? Írja le!

Nyolctól kilencig uszodában vagyok. …

 14. Hova mész? Hol vagy? 

 a) Egészítse ki!

Épület, háromdimenziós tárgy

Az uszodába megyek. 

A konditerembe megyek.

Az uszodában vagyok. 

A konditeremben vagyok.

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

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület

Egy konferenciára megyek.

A piacra megyek. 

Az egyetemre megyek.

Egy konferencián vagyok.

A piacon vagyok. 

Az egyetemen vagyok.

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

E

A

A

H

A

A

H

y inté

Személy

Annához megyek. 

Péterhez megyek.

A barátnőmhöz megyek.

Annánál vagyok.

Péternél vagyok. 

A barátnőmnél vagyok.

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

A

P

A

H

HOVA MÉSZ?
HOVA MEGY?

HOL VAGY? 
HOL VAN?

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

1. Hétfőn .....................................................

2. Kedden .....................................................

3. Szerdán .....................................................

4. Csütörtökön .....................................................

5. Pénteken .....................................................

6. Szombat délelőtt ..................................................... 

 Este először ...................................................., utána .....................................................
7. Vasárnap otthon marad. Nem megy sehova.

uszodába megy.

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

fodrász – bevásárlóközpont – piac – uszoda – színház – könyvtár – kávézó – étterem – templom – mozi – múzeum 

– bolt / üzlet – áruház – kocsma – szálloda / hotel – bank – Dóra – gyógyszertár – Ildi – konditerem – iskola – utca 

– egyetem – kollégium – anyukám – kórház – posta – út – repülőtér – benzinkút – épület – Elek – buszmegálló 

– kozmetikus – orvos – cukrászda – rendelő – tér – vasútállomás / pályaudvar – rendőrség – masszőr

fodrász – – piac –– bevásárlóközpont 

Személy: 
-hoz/-hez/-höz

én + -hoz  hozzám

te + -hoz  hozzád

Ön + -höz  Önhöz

ő + -hoz  hozzá

mi + -hoz  hozzánk

ti + -hoz  hozzátok

Önök + -höz  Önökhöz

ők + -hoz  hozzájuk

a bevásárlóközpontba,

a piacra,

fodrászhoz, é

t

Ö

ő

m

t

Ö

ő

Épület, háromdimenziós tárgy: 
-ba/-be

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület:
-ra/-re
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16. Mit mond Péter? Egészítse ki! Megoldásait a 13. a) hangfelvétellel is ellenőrizheti.

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

 18. Hova mész a héten? Hova megy a héten? 

 a) Figyelje meg a megy ige ragozását!

én megyek mi megyünk

te mész ti mentek

Ön

ő
megy–

Önök

ők
mennek

Nagyon elfoglalt vagyok a hét........ . 

Hétfőn este nyolc........ kilenc........ az uszodában vagyok.

Kedden délután a múzeum........ vagyok. Egy érdekes 

kiállítás........ megyek. 

Szerda........ a konditeremben sportolok. Vagyis nem, 

a konditerem........ csütörtökön megyek. Szerdán a nyelv-

iskolában vagyok. Spanyol........ tanulok, a nyelvóra szerda este 

héttől kilencig tart. Nagyon tetszik a spanyol nyelv, de sajnos 

még nem beszélek olyan jól. A tanárom is nagyon jó. Kedves 

és türelmes.

Csütörtök........ tehát a konditeremben vagyok. Öt........ hétig 

sportolok.

Pénteken este a könyvtár........ megyek. Ott tanulok spanyolul, 

mert a könyvtárban csend van.

Szombaton délelőtt a piac........ megyek, este pedig a 

barátnőm........, Anna......... Egy kicsit beszélgetünk, aztán 

színház........ megyünk. Az előadás fél kilenc........ kezdődik.

Vasárnap otthon maradok. Nem csinálok semmit, egész nap 

csak pihenek.

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

– Mész a héten uszodába? 

– Megy a héten uszodába?

• Igen, megyek.

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

• Nem, nem megyek. És te? | És Ön?

• Nem. Te mész? | Ön megy?

– Én is.  Én nem. – Én igen.  Én sem.

– Hova mész hétfőn? 

 – Hova megy hétfőn?

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

– Én moziba megyek. 

      Én nem megyek sehova.

– Én színházba megyek. 

      Én sem megyek sehova.

a héten – hétvégén – ma – holnap – holnapután 

hétfőn – kedden – szerdán – csütörtökön – pénteken – szombaton – vasárnap

hétfő(n) reggel – kedd(en) délelőtt – csütörtök(ön) délben – péntek(en) délután – szombat(on) este – 

vasárnap éjszaka

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

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

k.

mind a ketten megyünk 
 senki sem megy—

 19. Megyünk együtt moziba?

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

– Megyünk együtt moziba?

• Jó. Mikor?

– Péntek(en) este?

•  Rendben.

–  A fi lm fél kilenckor kezdődik. Jó, ha 

fél nyolckor ott vagyok nálad?

• Persze.

• A péntek este sajnos nem jó.

– És a szombat?

• Sajnos az sem jó.

– Kár. Talán majd legközelebb.
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 b) Kérdezzenek meg egy másik csoportot, és írjanak néhány mondatot!

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

 20. Kivel mész moziba? Kivel megy moziba?

 a) Figyelje meg a -val/-vel használatát!

Magánhangzó után Mássalhangzó után Személyes névmások

Magas hangrendű 

szavak: -vel

Mély és vegyes hang-

rendű szavak: -val

-r + -vel: -rrel

-s + -val: -ssal 

-t + -val: -ttal

én + -vel  velem
te + -vel  veled
Ön + -vel  Önnel

ő + -vel  vele
mi + -vel  velünk
ti + -vel  veletek
Önök + -vel  Önökkel

ők + -vel  velük

Győzővel
Gergővel
Szilvivel 
Emesével
Edével

Lászlóval
Katival
Lillával
Évával
Annával

Péterrel
Lajossal
Margittal
a barátnőmmel
egy színésszel(!)

-val/-vel  32. oldal

Eva és Cora együtt megy színházba. = Eva Corával megy színházba.

Luc és Paul együtt megy moziba. = Luc Paullal megy moziba.

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

 21. Ön következik! Válaszoljon a kérdésekre!

Kivel megy általában

1. moziba vagy színházba?  .........................................................

2. étterembe?  ............................................................................

3. nyelvórára?  ............................................................................

4. sportolni?  ..............................................................................

5. táncolni?  ................................................................................

6. vásárolni?  ..............................................................................

7. sétálni?  ..................................................................................

Ti hova mentek 

együtt?

Önök hova  mennek 

együtt?

Mikor mentek 

moziba?

Mikor mennek 

moziba?

Tamás......, Barbara......, Levente......, Peti......, Gergő......, Erik......, Tibor......, a férjem......, a fi am......, 

a lányom......, a feleségem......, a barátom......, a barátnőm......, a kollégám......, a kolléganőm......, a húgom......, 

a nővérem......, a családom......, ................................ (te), ............................... (Ön), .............................. (ő). 

Senki....... Egyedül megyek.

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

Anita Tibor

Mikor?

Kivel?

Hova megy?

Mit csinál?

Egyéb információ

    ma esteMikor? ma este    

 24. Hova? Hol? Honnan? Egészítse ki!

Épület, háromdimenziós tárgy

Az uszodába megyek. 

A konditerembe megyek.

Az uszodában vagyok. 

A konditeremben vagyok.

Az uszodából jövök. 

A konditeremből jövök.

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

A

A

H

A

A

H

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület

Egy konferenciára megyek.

A piacra megyek. 

Az egyetemre megyek.

Egy konferencián vagyok.

A piacon vagyok. 

Az egyetemen vagyok.

Konferenciáról jövök. 

A piacról jövök. 

Az egyetemről jövök.

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

E

A

A

H

K

A

A

H

Személy

Annához megyek. 

Péterhez megyek.

A barátnőmhöz megyek.

Annánál vagyok. 

Péternél vagyok.

A barátnőmnél vagyok.

Annától jövök. 

Pétertől jövök.

A barátnőmtől jövök.

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

A

P

A

H

A

P

A

H

HOVA MÉSZ? HOL VAGY? HONNAN JÖSSZ? 

É

 23. Pénteken jön a barátja Kanadából. Hova mennek az Ön városában? Mikor mit csinálnak? Állítson össze egy 

hétvégi programot!

Péntek(en) este egy jó étt erembe megyünk, utána …
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 25. Honnan jössz? Honnan jön? Csoportosítsa a szavakat! 

uszoda – masszőr – piac – színház – könyvtár – kávézó – templom – mozi – étterem – múzeum – bolt / üzlet – 

áruház – kocsma – szálloda / hotel – bank – gyógyszertár – konditerem – iskola – bevásárlóközpont – utca – 

egyetem – kozmetikus – kollégium – kórház – posta – repülőtér – benzinkút – fodrász – orvos – buszmegálló – 

cukrászda – rendelő – tér – vasútállomás / pályaudvar – rendőrség – játszótér

Személy: 
-tól/-től

én + -től  tőlem

te + -től  tőled

Ön + -től  Öntől

ő + -től  tőle

mi + -től  tőlünk

ti + -től  tőletek

Önök + -től  Önöktől

ők + -től  tőlük

a masszőrtől, é

t

Ö

ő

m

t

Ö

ő

az uszodából,

Épület, háromdimenziós tárgy: 
-ból/-ből

a piacról,

Nyitott tér, rendezvény, néhány intézmény, felület:
-ról/-ről

Hova? Hol? Honnan?  33. oldal

 26. Honnan jössz? Honnan jön?

 a) Figyelje meg a jön ige ragozását!

megy, jön  36. oldal

én jövök mi jövünk

te jössz ti jöttök

Ön

ő
jön–

Önök

ők
jönnek

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

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

– Szia! Honnan jössz? / Sziasztok! Honnan jöttök?

• Egy érdekes előadásról. És te? | És ti?
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KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK

 27. Mi ez? Ki ez?

 a) Írja a szavakat a képek alá!

bicikli / kerékpár – motor – busz – taxi – metró – autó / kocsi – villamos – gyalogosbicikli / kerékpár –

1.  ..................................

5.  ..................................

2.  ..................................

6.  ..................................

3.  ..................................

7.  ..................................

4.  ..................................

8.  ..................................

bicikli / kerékpár

 b) Melyik közlekedési eszközre jellemző? Beszélgessenek, és válaszoljanak a kérdésekre!

1. Melyik közlekedési eszköz praktikus?  ............................................................................................................

2. Melyik lassú, és melyik gyors?  ......................................................................................................................

3. Melyik büdös?  .............................................................................................................................................

4. Melyik kényelmes, és melyik kényelmetlen?  ..................................................................................................

5. Melyik olcsó, és melyik drága?  ......................................................................................................................

6. Melyik tiszta, és melyik piszkos?  ...................................................................................................................

7. Mennyibe kerül egy metrójegy, egy villamosjegy vagy egy buszjegy?  .............................................................

 c) Írjon néhány mondatot az országáról! Hasonlítsa össze az információkat a partnerével!

Németországban a metró gyors, és nem olyan drága. 

A busz elég olcsó, de büdös. A bicikli praktikus …

os – gyalogos

Villamoson / metrón / buszon ülök.

Taxiban / autóban ülök.

rével!
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 28. Mivel közlekedik a városban?

 a) Alkosson mondatokat a minta alapján! A szavak -val/-vel ragot kapnak.

1. (én) – autó – jár – bolt / ma – busz – megy: 

  ...................................................................................................................................................................

2. (te) – motor – jár – uszoda / ma – bicikli – megy: 

  ...................................................................................................................................................................

3. Péter – metró – jár – színház / ma – taxi – megy: 

  ...................................................................................................................................................................

4. (mi) – villamos – jár – iskola / ma – gyalog (!) – megy: 

  ...................................................................................................................................................................

Autóval járok boltba, de ma busszal megyek.

Ma busszal megyek. = egyszer

Busszal járok. = általában, mindig

 b) Igaz vagy hamis? Hallgassa meg az interjúkat, és húzza alá! á! 

A fi ú
1. A fi ú mindig biciklivel jár a városban.  igaz – hamis

2. Busszal soha nem közlekedik, mert büdös.  igaz – hamis

A férfi 
3. Ritkán közlekedik autóval.  igaz – hamis

4. Az autó kényelmes és gyors.  igaz – hamis

A nő
5. Ha gyalog megy, mindig pontos.  igaz – hamis

6. Néha busszal vagy villamossal közlekedik.  igaz – hamis

 29. Mivel közlekedsz? Mivel közlekedik? Miért? Kérdezzen meg legalább két embert a csoportból, és írja le az 

információkat! 

Paul Amszterdamban lakik. Általában biciklivel jár, mert az 

gyors és olcsó. Ann mindig autóval jár, mert Memphisben 

csak autóval lehet közlekedni. …

 30. Kiejtés és intonáció: szókapcsolatok. Hallgassa meg, és ismételje el a szókapcsolatokat! tt!

pontos vagyok uszodából jövök biciklivel járok

boltba megyek hétfőn este színházban vagyok szerda délelőtt

metróval, busszal  32. oldal
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ÚTBAIGAZÍTÁS

 31. Irányok. Tanulmányozza a kifejezéseket!

jobbra fordul balra fordul egyenesen megy

egyenesen megy a kereszteződésig

egyenesen megy a templomtól a kereszteződésig

a jobb oldalon van a bal oldalon van

az utca végén van a sarkon van

 32. Egerben. Olvassa el, és hallgassa meg 

a párbeszédet! 

vasssaa eell, éés ha

t! 

ssssa el, éééss el, é,,

– Elnézést, van itt a közelben piac?

•  Igen, a Katona István téren. Egyenesen 

megy a kereszteződésig, aztán balra fordul. 

Az a Katona István tér. Ott van a piac.

– Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

•  Szívesen. Viszlát!

 33. Mit keresnek ezek az emberek?

 a) Hallgassa meg a párbeszédeket, és írja le! e! 

1.  .............................................................................

2.  .............................................................................

3  ..............................................................................

4.  .............................................................................
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 b) Olvassa el a mondatokat! Majd hallgassa meg újra a hangfelvételt, 

és írja be, melyik mondatot melyik párbeszédben hallja!

 1. Legyen szíves! (......) 

 2. A vár a bal oldalon van. (......) 

 3. Itt van a belvárosban. (......)
 4. Gyalog öt perc. (......)
 5. Nem, nincs messze. (......)
 6. Ez egy forgalmas út. Itt balra fordul. (......)
 7. A Széchenyi utcán mindig csak egyenesen. (......)
 8. Egyenesen megy egy nagy térig. (......)
 9. Van itt a közelben gyógyszertár? (......)
 10. Autóval van? (......)

1.

 34. Elnézést, van itt a közelben …?

 a) Beszélgessenek a minta alapján! Válasszanak a térképen egy kiindulópontot és egy helyet, ahova el akarnak jutni!

– Elnézést, van itt a közelben posta?

•  Igen. Megy száz métert, aztán balra / 

jobbra fordul. A posta az utca végén van.

•  Egyenesen megy (a templomtól)

a kereszteződésig, aztán …

• Sajnos nem tudom.

• Nem tudom, mert nem vagyok idevalósi.

 b) Elnézést, van itt…? Beszélgessenek és használják az alábbi mintákat és az a) feladat mondatait!

– Elnézést, van itt a közelben uszoda?

 • Igen, a Balassi utcában.

 • Igen, itt van a sarkon. 

 • Igen, itt van az utca végén.

– Elnézést, messze van a Város utca? 

 • Igen, elég messze van.  Nem, közel van. Nincs messze. 

 • Biciklivel egy negyed óra / egy fél óra.

 • Gyalog egy fél óra.

 • Autóval / Kocsival öt perc.

 • Nincs olyan messze. Villamossal / Busszal / Metróval két megálló.

 • Az egyes / A kettes / A hármas / A négyes / Az ötös / A hatos 

/ A hetes / A nyolcas / A kilences / A tízes villamossal tíz perc.

Messze van.  Közel van. 

Nincs messze.

Hányas?  39. oldal
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VÁROS ÉS FALU

 35. Mónika Kanadáról mesél
 a) Kulcsszavak. Tisztázza a szavak jelentését!

nagy erdők 

híres múzeumok

kiváló egyetemek

barokk templomok

modern lakóházak

nagy városok

szép parkok

magas hegyek

mozik és színházak

széles folyók

 b) Hallgassa meg a hangfelvételt! 

Jelölje az a) feladatban, mi van, és mi 

nincs Kanadában! 

dattbbaann, mmi v

n! 

attban, mmmian, m,,

 c) Olvassa el a szöveget! Írja be a hiányzó szavakat! Megoldásait 

hangfelvétellel is ellenőrizheti.

A kedvenc országom Kanada. Minden évben ott nyaralok.

Kanada gyönyörű: nagy .............k, magas .............ek és széles .............k vannak az országban. 

Az is tetszik, hogy Kanadában nem lakik olyan sok ........................... .

Persze, nagy városok is vannak. Ilyen például Toronto vagy Montreal. Itt minden van: áruházak, 

szép ...........................ok, modern ...........................ak, iskolák, szállodák, ...........................k, éttermek, 

 kocsmák, ...........................k és színházak. 

Kanadában nincsenek híres ...........................ok, és természetesen nincsenek barokk és gótikus templomok sem.

Vannak viszont kiváló ...........................ek, ahol sok külföldi diák is tanul. A barátom például a montreali orvosi 

egyetemen tanul. 

erdő hegy folyó

 36. Mi van és mi nincs Magyarországon?

 a) Beszélgessenek a minta alapján! Használják a 35. feladat szavait!

– Szerinted vannak Magyarországon magas hegyek?

– Ön szerint vannak Magyarországon magas hegyek?

• Szerintem vannak. / Szerintem igen.

• Szerintem nincsenek.

•  Biztos vagyok benne, hogy vannak / 

 nincsenek. Te mit gondolsz? | Ön mit gondol? 

• Sajnos nem tudom.

• Fogalmam sincs.

•  Nem vagyok benne biztos, de szerintem vannak / 

nincsenek. Te mit gondolsz? | Ön mit gondol?
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 b) Nézze meg a képeket! Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! t! 

Magyarországon vannak…

Magyarországon nincsenek…

Magyarországon vannak 

szép múzeumok.

Magyarországon vannak 

érdekes fesztiválok és kiállítások.

Magyarországon vannak 

gótikus és barokk templomok.

Magyarországon vannak kitűnő 

kávézók, éttermek és szállodák.
Magyarországon vannak 

jó iskolák és egyetemek.

Magyarországon vannak 

népszerű mozik és színházak.

Magyarországon vannak 

hangulatos kocsmák: borozók 

és sörözők.

Magyarországon vannak 

szép parkok és gyógyfürdők.

Magyarországon, mint mindenhol, 

vannak olcsó és drága közlekedési 

eszközök.

Magyarországon nincsenek 

tengerek.

Magyarországon nincsenek 

nagyon magas hegyek.

Magyarországon nincsenek 

olimpiai stadionok.

Magyarországon nincsenek Magyarországon nincsenek Magyarországon nincsenek
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 37. A többes szám. Csoportosítsa a 35. és a 36. feladat szavait! 

Magánhangzó után Mély és vegyes hangrendű szavak
Magas hangrendű 

szavak

Az utolsó szótagban 

ö, ő, ü, ű

-k -ok -ak -ek -ök

kávézók
iskolák

.............................

.............................

.............................

múzeumok

.............................

.............................

.............................

.............................

színházak

.............................

.............................

.............................

.............................

egyetemek

.............................

.............................

.............................

.............................

közlekedési 

eszközök

.............................

.............................

.............................

-k  39. oldal

 38. Mi van, és mi nincs az Ön országában? Használja a szótárt! Hasonlítsa 

össze a listát a beszélgetőpartnere listájával!

 39. Települések Magyarországon

 a) Olvassa el az információkat, és hallgassa meg Sopron bemutatását! tt!

 b) Olvassa el, és hallgassa meg újra a szöveget!

Kozma Alfréd vagyok, Sopronban lakom. Sopron egy gyönyörű 

kisváros Nyugat-Magyarországon. Hatvanezer ember él itt. 

Tulajdonképpen az egész város egy nagy múzeum. A központban 

nagyon szép régi házak és kis utcák vannak. Van itt színház, modern 

könyvtár, egyetem, éttermek, kocsmák és szállodák, mozik és 

kellemes cukrászdák. Van sok fogorvosi rendelő is, mert sok külföldi 

beteg jön Sopronba. Én is fogorvos vagyok.

Sopron

város, Nyugat-Magyarország

60 000 ember

város = múzeum

könyvtár, színház, mozi, cukrászdák, egyetem, 

éttermek, kocsmák, szállodák, fogorvosi rendelők

sok külföldi beteg
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 c) Olvassa el az információkat, és hallgassa meg Orfű bemutatását! t!

 d) Olvassa el, és hallgassa meg újra a szöveget!

 40. Melyik helyre igaz? Sopronra, Orfűre vagy mindkettőre?

 1. Itt lakik Alfréd:  .......................................................

 2. Itt lakik Hella:  ........................................................

 3. Hatvanezer ember lakik itt:  ....................................

 4. Vannak hotelek:  .....................................................

 5. Kisváros:  ................................................................

 6. Szép környéken van:  ..............................................

Sopron  7. A központ nagyon szép:  .........................................

 8. Dél-Magyarországon van:  ......................................

 9. Nyugat-Magyarországon van:  ................................

 10. Sok turista jön:  ......................................................

 11. Nincs mozi:  ............................................................

 12. Vannak jó cukrászdák:  ...........................................

 41. Hallgassa meg újra a hangfelvételeket!

 a) Sopron. Írja be a mellékneveket!

Kozma Alfréd vagyok. Sopronban lakom. Sopron egy kisváros Nyugat-

Magyarországon. Hatvanezer ember lakik itt. 

Tulajdonképpen az egész város egy ........... múzeum. A központban 

nagyon .................. régi házak és kis utcák vannak. Van itt színház, 

......................... könyvtár, egyetem, éttermek, kocsmák és szállodák, 

mozik és ......................... cukrászdák. Van sok fogorvosi rendelő is, 

mert sok ......................... beteg jön Sopronba. Én is fogorvos vagyok.

nagy

Hella Frans vagyok. Holland vagyok, de Orfűn élek. Orfű egy kis falu 

Dél-Magyarországon. Körülbelül kilencszáz ember lakik itt. 

Nagyon szép és csendes a környék: vannak hegyek, és van négy tó is. 

A falu gyorsan fejlődik. Vannak itt hotelek, templomok, gyógyszertár, 

iskola, rendőrség és posta is. Van két múzeum és négy étterem. Mozi 

sajnos nincs. Orfűre sok turista jön. De én nem turista vagyok: itt 

lakom egy szép régi házban.

Orfű

falu, Dél-Magyarország

900 ember

szép, csendes környék

gyorsan fejlődik

hotelek, templomok, gyógyszertár, iskola, 

rendőrség, posta, múzeumok, éttermek

sok turista
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 b) Orfű. Írja be a főneveket!

Hella Frans vagyok. Holland vagyok, de Orfűn élek. Orfű 

egy kis .......... Dél-Magyarországon. Körülbelül kilencszáz 

ember lakik itt. Nagyon szép és csendes a környék: 

vannak ........................., és van négy tó is. A falu 

gyorsan fejlődik. Vannak itt hotelek, ........................., 

gyógyszertár, iskola, rendőrség és ......................... is. 

Van két múzeum és négy ......................... . 

......................... sajnos nincs. Orfűre sok turista jön.

De én nem turista vagyok: itt lakom egy szép régi házban.

falu

 42. Jó Barcelonában lakni?

 a) Beszélgessenek a minta alapján!

– Jó Barcelonában lakni?

• Igen, jó,

mert van tenger.

mert vannak jó éttermek.

mert tiszta.

mert biztonságos.

mert csendes.

mert érdekes város.

mert lehet biciklivel közlekedni.

• Nem olyan jó,

mert nincs(en) magyar nyelviskola. 

mert nincsenek magas hegyek.

mert piszkos.

mert veszélyes.

mert zajos.

mert unalmas város.

mert nem lehet biciklivel közlekedni.

– Van Barcelonában egyetem?

– Vannak Berlinben érdekes múzeumok?

• Persze hogy van / vannak.

• Igen, van / vannak.

• Igen, nagyon sok jó egyetem van.

• Sajnos nincs(en) / nincsenek.

•  Érdekes múzeumok nincsenek, de jó színházak 

vannak.

 b) Ikes igék. Figyelje meg a lakik ige ragozását!

Ikes igék  41. oldal

én lakom / lakok mi lakunk

te laksz ti laktok

Ön

ő
lakik

Önök

ők
laknak

Magyarországon élek / lakom. (ország)

Sopronban élek / lakom. (város)

A Petőfi  utcában élek / lakom. (utca)

Egy szép házban élek / lakom. (ház)
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az egyetemeken  42. oldal

 c) Dicsérje a beszélgetőpartnere városát!

Maria Barcelonában lakik / él.
Egy csendes utcában lakik.
Barcelona gyönyörű város, sok jó étt eremmel és 
kellemes strandokkal.
Barcelonában nagyon sok jó étt erem van.
Szép templomok is vannak a központban.
A központban van egy nagyon szép könyvtár.
A barcelonai egyetemeken sok külföldi diák tanul.

 43. Melyik városban jó lakni? Nézze meg a listát!

 1. Zürich (Svájc)

 2–3. Bécs (Ausztria), Genf (Svájc)

 4. Vancouver (Kanada)

 5. Auckland (Új-Zéland) 

 6. Düsseldorf (Németország) 

 7–8. München, Frankfurt (Németország) 

 9. Bern (Svájc)

 10. Sydney (Ausztrália)

Kritériumok

• stabil a politikai helyzet 

• jó a közbiztonság 

• magas az életszínvonal 

•  fontosak az emberi 

jogok 

•  jó a víz-, áram- 

és élelmiszer ellátás Forrás: Fokus Online

 44. Összefoglalás. Írjon szöveget (például blogbejegyzést) a városáról vagy a falujáról! Használja a szótárt is!

• jó a közlekedés 

• van elég iskola és kórház

•  vannak kulturális és spor-

tolási lehetőségek

 Mekkora a városa/faluja? 

 Hány ember lakik ott? 

 Mi van és mi nincs ott? 

 Milyen a közbiztonság?

 Milyen a közlekedés? 

 Milyen az életszínvonal?

 Van elég iskola és kórház?

 Vannak kulturális lehetőségek?

 Vannak sportolási lehetőségek?

 Jó ott lakni? Miért (nem)?

Laura vagyok, Bécsben élek. Bécs …
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KIEJTÉS a – á – e

1. Hallgassa meg, és ismételje el! el! a e á e a á

ma me má me ma má

sa se sá se sa sá

kar ker kár ker kar kár

szat szet szát szet szat szát

3. Mondatok 

1. Helga a ................... megy.

2. Szerda reggel nem megyek 

 ....................................... .

3. Anna ....................................... drága.

4. Kata ....................................... van egy mappa.

5. Prágában ....................................... van.

6. A ....................................... Kláránál maradnak.

bankba
a) Hallgassa meg, és egészítse ki! Majd ismételje el a mondatokat! 

a ................

tt! 

b) Hallgassa meg újra a mondatokat, és írja le őket hallás után! Megoldásait az a) feladattal ellenőrizheti.

4. Játsszanak párbeszédeket! Megoldásaikat a hangfelvétellel is ellenőrizhetik. kk.

Prága – kórház

Róma – könyvtár

Budapest – egyetem

Riga – jó iskola

Ljubljana – uszoda

Szeged – szép épület

Berlin – drága üzlet

Szófi a – híres étterem (!)

 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................
 ..................................................................................................................

– Vannak Prágában kórházak? – Igen, vannak.

2. Hol nem a, hanem á? Javítsa ki! Minden mondatban egy hiba van. n. 

1. Vasarnap az egyetemre megyek.  ........................
2. Márta az uszodaban van.  ...................................
3. A baratnőm holnap jön Kínából.  .........................
4. Andrea délutan nem megy sehova.  .....................

5. Szombat este színhazban vagyok Hannával. 

  .........................................................................
6. Autóval járok a varosban.  ...................................

vasárnapVasarnap a
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Hány óra van?

Egy óra van. 

Negyed egy van.

Fél egy van. 

Háromnegyed egy van. 

Két óra huszonöt perc van. 

Az előadás nyolckor / nyolc órakor kezdődik.

A városban, a faluban

Az iskolából / A piacról / Pétertől jövök. 

A boltba / Pécsre / Alízhoz megyek. 

Egy nagyvárosban / Egy faluban lakom. 

Autóval / Villamossal közlekedem a városban. 

A városomban nem lehet biciklizni. 

Busszal / Gyalog járok egyetemre.

Miért jó a városomban / a falumban lakni?

Jó Berlinben lakni, mert vannak érdekes kulturális programok / mert a város gyorsan fejlődik. 

Jó Orfűn lakni, mert szép a környék / mert tiszta / mert csendes / mert biztonságos. 

Jó Amszterdamban lakni, mert lehet biciklivel közlekedni. 

Nem olyan jó a városomban lakni, mert piszkos / zajos / veszélyes. 

A városomban nincs egyetem / nincsenek érdekes múzeumok. 

Barcelona gyönyörű város, sok jó étteremmel és kellemes strandokkal. 

Útbaigazítás

Elnézést, van itt a közelben étterem? 

Messze van a vár? 

közel van, nincs messze  messze van 

balra / jobbra fordul 

egyenesen megy száz métert 

egyenesen megy a templomtól az iskoláig 

a gyógyszertár a sarkon van 

a bal / a jobb oldalon van a vár 

a posta az utca végén van

Autóval van? 

Gyalog egy fél óra. 

Biciklivel egy negyed óra. 

A kettes villamossal tíz perc. 

Nem tudom, mert nem vagyok idevalósi.

Heti program

Milyen nap van ma? 

Mit csinálsz/csinál hétfőn? 

Jön a hétvége. 

Nagyon elfoglalt vagyok.  

Nem csinálok semmit. 

Egész nap csak pihenek. 

Pénteken este moziba megyek a barátnőmmel.

Megyünk együtt moziba?
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