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 – Mit kérsz? 

  – Egy körtét kérek. 

IV. Vásárolok  
 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

Zsuzsa vásárol 

 

Zsuzsa: Jó napot kívánok. 

Eladó: Jó napot kívánok. Mit parancsol? 

Zs.: Almát kérek.  

E.: Milyen almát kér? Pirosat vagy sárgát? 

Zs.: Pirosat. Mennyibe kerül az alma? 

E.: 350 forintba. Hány kilót kér? 

Zs.: Egyet. 

E.: Még mit adhatok? 

Zs.: Köszönöm, mást nem kérek.  

Mennyit fizetek? 

E.: 350 forintot. 

Zs.: Tessék. 

E.: Köszönöm a vásárlást. Viszontlátásra. 

Zs.: Viszontlátásra. 

 

 

� Kérsz almát? 

• Köszönöm, nem kérek.

    –  Mit kérsz?  

  – Almát kérek. 

    –  Milyen almát kérsz? 

  – Pirosat. 

    – Hány almát kérsz? 

 – Két almát. Kettőt.  

Igaz vagy hamis? / 
¿Verdadero o falso? 
 
A lány gyümölcsöt vásárol.  

Igaz 

Egy kiló alma hatszázötven 

forintba kerül.  

_________________________ 

Zsuzsa sárga almát vesz. 

_________________________ 

Zsuzsa tíz banánt vásárol. 

_________________________ 

A kislány háromszázötven 

forintot fizet.  

_________________________ 
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  – Almát kérsz? 

 – Nem almát, hanem körtét [kérek]. 

  – Te kérsz almát? 

 – Nem én [kérek almát ], hanem Zoli [kér almát.] = Nem én, hanem Zoli. 

Nyelvtan / Gramática  

 

1. Tárgyeset / El objeto directo  – a függelékben / ver el anexo 

2. A kér, vásárol, fizet, lát igék ragozása egyes számban /  

Conjugación de los verbos: kér, vásárol, fizet, lát – el singular 

 

(én) vásárolok látok kérek   fizetek 

(te) vásárolsz látsz kérsz fizetsz 

(ő / Ön) vásárol ---- lát ---- kér ----  fizet ---- 

 

3. Tagadás / La negación 

a)  

     

          

 

 

b)  

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

  – Kérsz  almát? 

 – Nem kérek. 
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Gyakorlatok / Ejercicios 
 

1. � Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Completar las palabras según 

el sonido. Hosszú vagy rövid magánhangzókat hallasz? ¿Qué se 

escucha?  ¿Vocales largas o cortas? 
 

k…r….k – k….r….k – k……r…..k v…..s…..rn…..p – v…..s……r, 

t…..v….. – t…..v…..,  k……tt…….. – k……t, 

…….ll…….. ,   v…….n…….lz….., c……r…..z…..,  gy…..m…..lcs,  

v……v……,  ….l…..d…., sz…..k……, b…..rn……, sz……k……ll……s, 

…..l…..cs…..ny,  h…..ssz……,  n…..v…..r 

   

2. Egészítsd ki a mondatokat! / Completar las oraciones. 
 

– Mit kérsz? (te)   – Almát kérek. 

– Mit kér……? (te)   – Körte…… kér…….. 

– Mit kér…… ? (te)   – Szőlő…… kér……... 

– Mit vásárol…....? (te)   – Egy könyv…. vásárol…… 

– Mennyit fizet……. ? (én) – Három euró…. fizet….  

     – Mit kér----- Zoli?  – Egy könyv…. kér……  

     – Mennyit fizet…… Kati? – 10 euró…… fizet…… 
 

3. Keressetek szavakat! / A juntar palabras. 
 

Kit? apát,____________________________________________________ 

Mit? könyvet,_ ______________________________________________ 

Milyet? pirosat,_ _____________________________________________ 

Hányat? egyet, ___________ _, hármat,_ __________________________ 

Gyümölcsöt: almát, _  ________________________________________ 

Zöldséget: karfiolt,____________________________________________ 

Ruhát: pulóvert, _______________________________________________ 

Élelmiszert: szalámit, ___________________________________________ 

Játékot: macit, ________________________________________________ 
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gesztenye 

banán 

sárgarépa 

      stb. 

gyümölcs       zöldség 

barna        

 sárga         hosszú      

édes    stb. 

4. � Beszélgessünk a minta alapján! / Charlar según el modelo. 

 

 – Kérsz gesztenyét? ¿Quieres castañas? 

 – Tessék? Még egyszer! 

Lassabban! 

¿Qué? Una vez más. Más lento. 

 – Kérsz gesztenyét?  ¿Quieres castañas? 

 – Nem értem. Mit jelent a 

‘gesztenye’? 

No entiendo. ¿Qué es ‘gesztenye’?  

 

 – Egy gyümölcs, barna. Una fruta, marrón. 

 – Aha, köszönöm. Igen, 

kérek. 

Si, gracias. Si, por favor. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Egészítsd ki a rövid párbeszédeket! / Completar los diálogos.  

 

 – Mit kérsz? 
 ____________________? 

 ____________________kérek.  – Pirosat. 

 ___________________________?  – Hány kiló barackot kérsz? 

 – Köszönöm, mást nem.  ____________________ . 

 ___________________________?  

 – 500 forintba.  
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6. Képezd a szavak tárgyesetét! / Formar el objeto directo de los sustantivos.  

Csoportosítsd a szavakat! / Agrupar las palabras. A füzetedben dolgozz! / 

Trabajar en el cuaderno. 

 

-t -´t -ot -at -et -öt Kivétel! 

    jégkrémet  kenyeret 

 

kenyér, jégkrém, virsli, alma, körte, narancs, csokoládé, fagylalt, almalé, tea, 

tök, kávé, kakaó, sütemény, torta, gyümölcslé, szőlő, répa, paradicsom, uborka, 

tej, ásványvíz, üdítő, szilva, sajt, füzet, könyv, ceruza, radír, golyóstoll, tolltartó, 

mappa, só, napló, szószedet, vonalzó, maci, kisvonat, labda, baba, kisautó, 

babaház 

 

7. Keresd meg az odaillő mértékegységeket! / Buscar las unidades de 

medida adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     egy pár virsli,_________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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8. Ugye, emlékszel a kivételekre? / ¿Recuerdas las excepciones? 

Encuetra las palabras en el apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Egészítsd ki a következő mondatokat! / Completar las oraciones. 

 

Kér……(én) egy kiló barack……, egy ___________ jégkrém…..,  

három __________ virsli….., egy ___________ ásványviz…… és  

két _____________ sütemény……. . Vásárol…… (én) egy füzet….. 
 

10.  � Olvasd el a párbeszédet, majd felelj a kérdésekre! / Leer el diálogo 

y contestar a la pregunta. 

Anna bevásárol 

 

Anna: Jó napot kívánok! 

Eladó: Jó napot! Tessék parancsolni! 

Anna: Kérek egy kiló kenyeret, 3 zsemlét, egy csomag vajat és egy üveg mézet. 

Eladó: Még mit adhatok? 

Anna: Mennyibe kerül egy kiló körte? 

Eladó: 320 forintba kerül. 

Anna: Akkor kérek szépen egy fél kilót.  

Eladó: Milyen körtét kér? Zöldet vagy sárgát? 

Anna: Sárgát. 

Eladó: A narancs is friss és olcsó. 

Anna: Köszönöm, narancsot nem kérek. Mennyit fizetek? 

Eladó: 1223 forintot. 

Anna: Tessék. 

Eladó: Köszönöm. 

Anna: Viszontlátásra! 

Eladó: Viszontlátásra! 

 

kenyér – kenyeret 

víz – vizet 

cukor – cukrot 

almalé – almalevet  

gyümölcslé – gyümölcslevet 
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Mit vásárol Anna? / ¿Qué compra Ana? 

Húzd alá a szavakat! / Subrayar las palabras. 

 

kenyeret, tejet, kiflit, zsemlét, mézet, vajat, körtét, almát, lekvárt, 

felvágottat, szilvát 
 

11. Alkoss mondatokat a minta szerint! / Formar oraciones según el 

modelo. 

Állapítsd meg a szavak sorrendjét! Determinar el orden de las palabras.  
 

kér, (én), alma, piros, kiló, egy:  (Én) Kérek egy kiló piros almát. 

kér, (te), füzet, nagy, darab, három __________________________ 

_____________________________________________________ 

vásárol, Kati, nadrág, kék, egy _____________________________ 

_____________________________________________________ 

vásárol, mama, kenyér, kiló, (kettő) / két _______________________  

_____________________________________________________ 

lát, (én) egy fiú _________________________________________  

_____________________________________________________ 

fizet (te), alma, három kiló_________________________________   

_____________________________________________________ 

fizet (én), kenyér, kifli, egy kiló, három, és_____________________  

_____________________________________________________ 

 

12.  Egészítsd ki a következő párbeszédet! / Completar el diálogo. 
 

Zoli: Jó ____________________________________________ 

Eladó: Szervusz, Zoli! Mit kérsz? 

Zoli: Egy piros mappát kérek. 

Eladó: _______________________ kérsz? Nagyot vagy kicsit? 

Zoli: Nagyot ______________. Mennyi…… ________________ a mappa? 

Eladó: 450 forint. 

Zoli: Tessék! 

Eladó: _______________________. Viszontlátásra! 

Zoli: _________________________________ ! 
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1 kilo de pan 
2 kilos de manzana 
25 decagramos de queso 
4 pares de salchichas 
10 pancitos 
3 litros de jugo de 
manzana 

13.  Írj párbeszédet! / Escribir un diálogo. 
 

 

Tu lista de  

compras: 

 

 

En total pagas 1987 Ft. 
 

14.  Írj párbeszédet! / Escribir el diálogo. 
 

Compras 3 cuadernos grandes, una carpeta negra, un bolígrafo y un 

sacapuntas. En total pagas 2400 Ft. 

 

15.  � Kérdezzétek egymást a minta alapján! / Preguntarle al compañero 

según el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 – Kérsz almát?  

 – Köszönöm, nem kérek. 

 

16.  Fordítsd le a következő mondatokat! / Traducir las siguientes 

oraciones. 

 

¿Qué desean? ¿Qué deseas? ¿Cuánto cuesta el cuaderno?  ¿Cuánto cuesta 

el libro?  ¿Cuánto cuestan las manzanas? ¿Cuánto cuestan las bananas? 

¿Qué más desea? ¿Cuánto pago? Gracias por la compra. 

2 kilos de naranja, por favor.  10 huevos, por favor. Compro un cuaderno.  Kati 

compra un pulóver.  Yo pago un té. Tú compras 3 lápices. Zoli compra 5 

cuadernos.  Yo compro una torta, una botella de agua mineral y un kilo de 

azúcar. 

 

Kérsz 

almát? 
körtét? 
egy ceruzát? 
teát? 
kakaót? 
…….. 

 

Köszönöm, 
nem kérek. 
 
kérek. 

En húngaro si digo la 
cantidad, el sustantivo 
se escribe en singular: 
almát, körtét, …
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17.  � Kérdezd a padtársadat a minta szerint! / Preguntarle al compañero 

según el modelo. 
 

– Hogy hívják édesapádat? – Kiss Péternek hívják [ édesapámat ]. 

– Hogy hívják ……........…..-t? 
 

18.  Felelj a kérdésekre tagadó válasszal! / Contestar las preguntas en 

forma negativa. 
 

– Kérsz virslit? – Nem kérek. __________________________________ 

– Vásárolsz kenyeret? – ______________________________________ 

– Egy szelet tortát kérsz? –____________________________________ 

– Kérsz egy szelet süteményt? –________________________________ 

– Te kérsz kakaót? – Nem én kérek, hanem Zoli._____________________ 

– Te kérsz szendvicset? – ____________________________________ 

– Kakaót kérsz? –___________________________________________ 

 

19. � Olvasd el a szöveget, és állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a 

kijelentések! / Leer el texto  y luego decidir si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 
 

Az élelmiszerboltban 

Az élelmiszerboltban éppen három nő, egy férfi és két gyermek vásárol. Az 

üzlet nem nagy, de szép, és benne sok minden kapható. 

Az egyik nő kenyeret, sajtot, kolbászt és karfiolt kér. A kenyér sajnos nem 

friss, így nem vesz kenyeret. A férfi bort, sört, édességet és sajtot vásárol. A 

gyermekek csokoládét és rágógumit vesznek, és fagylaltot szeretnének, de az 

nincs. A másik két nő még nem vásárol, csak beszélget. 
 

Igaz vagy hamis? – ¿Verdadero o falso? 
 

hamis Az üzletben négy ember van.   Fagylalt nincs. 

 A bolt nem szép.  Kenyér nincs. 

 A férfi karfiolt vesz.  A férfi bort is vesz. 

 Egy gyerek van az üzletben.  A másik két nő még nem 

vesz semmit. 

 A fagylalt nagyon jó.   
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20.  Csoportosítsd az alábbi szavakat! / Agrupar las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Resolver el crucigrama. 

 

 

 Függőleges / Vertical  Vízszintes / Horizontal 
1. la ciruela I. la zanahoria 

2. el rabanito II. la naranja 

3. el ananá III. el zapallo 

4. la cereza IV. la pera 

5. la frambuesa V. la lechuga 

6. el ají VI. la castaña 

7. el limón VII. la mandarina 

8. la frutilla VIII.  

9. el melón IX.  

 

 

pékáru 

 

kenyér 

tejtermék 

 

Túró Rudi 
 

ital 

 

szódavíz 

kenyér, tejföl, ásványvíz, gyümölcslé, túró, zsemle, vaj, 
kifli, joghurt, üdítő, tej, pogácsa, almalé, perec, Túró Rudi, 

szódavíz, kefir, limonádé 
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Szavak / Palabras 

 

fizet paga (pagar) 

kér pide (pedir) 

Köszönöm a vásárlást! Gracias por su compra. 

Mást nem. Nada más. 

Még mit adhatok?  ¿Qué más puedo darle? 

Mennyibe kerül a …? ¿Cuánto cuesta la/el..? 

Mennyit fizetek? ¿Cuánto pago? 

Mit parancsol?  ¿Qué desea? 

vásárol  hace las compras (hacer) 
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gyümölcs la fruta 

 alma la manzana 

banán la banana 

barack el durazno 

cseresznye la cereza 

dió la nuez 

eper la frutilla 

gesztenye la castaña 

körte la pera 

meggy la guinda 

narancs la naranja 

szilva la ciruela 

szőlő la uva 
  

zöldség la verdura 

krumpli / burgonya la papa 

paprika el pimiento 

paradicsom el tomate 

répa la remolacha 

saláta la lechuga 

sárgarépa la zanahoria 

tök el zapallo 

uborka el pepino 
  

élelmiszer  el alimento 

almalé el jugo de manzana 

ásványvíz el agua mineral 

bor el vino 

csokoládé el chocolate 

cukor el azúcar 

édesség los dulces 

fagylalt (fagyi) el helado 

felvágott el fiambre 

gyümölcslé el jugo de fruta 

jégkrém el helado 
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joghurt el yogur 

kakaó el cacao 

kávé el café 

kenyér el pan 

kifli la medialuna 

kolbász el chorizo 

liszt la harina 

rágógumi el chicle 

sajt el queso 

só la sal 

sör la cerveza 

sütemény la masita 

szalámi el salame 

tea el té 

tej la leche 

tejföl la crema de leche 

tojás el huevo 

torta la torta 

túró la ricota 

üdítő la gaseosa / el refresco 

vaj la manteca 

virsli la salchicha 

zsemle el pancito 

mértékegység, mennyiség las unidades de medida 

csésze la taza 

darab el pedazo 

dekagramm (deka) el decagramo 

doboz el tetrabrik / el paquete / la caja 

egy pár un par 

kiló el kilo 

liter el litro 

szelet  la rebanada 

tábla la tableta / la barra (de chocolate) 

üveg / palack la botella / el envase 


