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 – Hány óra (van)? 
 – Öt óra (van). 

V.   A házunk 

A. 
 

 

 

 

 

      

 

 

B. 

Zsuzsa:  

A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, 

egy hálószoba és két gyerekszoba. Van még egy fürdőszoba és vécé, egy 

konyha és egy kamra. A konyha, a kamra a vécé és a nappali szoba a 

földszinten, a fürdőszoba, a két gyerekszoba és a hálószoba az emeleten van. 

Erkély nincs, de van egy nagy terasz és kert. 

Az én szobám kicsi és modern. Van benne egy ágy, egy íróasztal, egy 

karosszék, egy könyvespolc és egy szekrény.  

 

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Agrupar las palabras  

que aparecen en el texto. 
 

Mi van a földszinten? Mi van az emeleten? 

konyha hálószoba 

 

Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! / Contestar a las preguntas según 
el texto. 

 
– Hány szoba van a házban? 

– Hány gyermekszoba van? 

– Hány fürdőszoba van a házban? 

– Hol van a nappali szoba? 

– Hol van a gyerekszoba? 

– Van terasz? 

– Van erkély? 

 – Hol van a ház? 
 – A Petőfi utcában. 

 –Hol vannak a gyerekek? 
 – A szobában. 
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Nyelvtan / Gramática 

1. Hol van az egér? / ¿Dónde está el ratón? 

     

A. -ban / -ben                       -n / -on / -en / -ön                -nál / -nél 

        

       A dobozban.   A dobozon.   A doboznál.  
 

B.  Hol van a léggömb (ballon)? / ¿Dónde está el globo? 

 

             

       A doboz mellett.           A doboz előtt.      A doboz mögött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 A doboz fölött.    A doboz alatt.    A két doboz között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 

  balra         jobbra  

a doboz mellett 
 
 
 
al lado de la caja 

¡Cuidado con el 
orden de las 
palabras! 



  58

2. Hány óra? / ¿Qué hora es? 

 

 12.15 = Tizenkét óra tizenöt perc. / Negyed egy. 

 

 8.30 = Nyolc óra harminc perc. / Fél kilenc. 

 

4.45 = Négy óra negyvenöt perc. Háromnegyed öt. 

 

3. Hány órakor …? Mikor …? / ¿A qué hora?     ¿Cuándo? 

 

Hat órakor. 

Öt óra tizenöt perckor … / Negyed hatkor … 

Fél kettőkor. 

4. Mikor? / ¿Cuándo? 

 

 

5. Vélemény kifejezése / Para expresar opinión. 

 

 – Milyen a szoba?  

 – Szerintem szép és modern. 

 

6. Bizonytalanság kifejezése / Para expresar duda. 

 

 – Hol van a szálloda? 

 – Azt hiszem, az Arany János utcában. 

 – Mikor vagy Sopronban? 

 – Szerdán. 

 –  Mikor vagy a nagymamádnál? 

 – Júliusban. 



  59

Gyakorlatok / Ejercicios 

 

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

el sonido. 

Hosszú vagy rövid mássalhangzókat hallasz? ¿Qué escuchas?  

¿Consonate fuerte o débil? 

 

 hosszú, a…......tal, é…......eliszekrény, na……..ali   ........oba, ka...…..apé, 

te…...…asz,      

        a….....a…...…, e……..ő…….., me…..….e…..…, mö…..…ö…..…., 

kö…......ö…....…  

 

2. Keressünk szavakat! / ¡A juntar palabras! 

 

– Mi van a házban? – nappali szoba, ______________________________________ 

– Mi van a szobában? – asztal, __________________________________________ 

– Milyen a ház? – szép, _________________________________________________ 

– Milyen a szoba? – világos,______________________________________________ 

 

3. � Olvasd el a következő párbeszédet! / Leer el diálogo. 

       Folytasd! / Seguir el diálogo. 

 

Éva: Szia, Zsuzsa!  

Zsuzsa: Szia. Mi újság? 

É: Új szobám van!  

Zs: Milyen? 

É: Nagyon szép és modern. Van benne egy ágy, egy szekrény, egy íróasztal, 

egy könyvespolc és egy tévé. 

Zs: Szék nincs? 

É: De igen. És milyen a te szobád? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________    

 – Mi újság?  
 – Semmi különös. 
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4. Rajzold le a te szobádat, majd mesélj róla a barátodnak! / Dibujar tu 

habitación y describírsela a un compañero. 
  

 

5. Helyezd el a következő tárgyakat a padodon az alábbi leírás szerint! 

 Colocar en tu escritorio los objetos nombrados según la descripción. 
 

Az asztalon van egy tolltartó, a tolltartó mellett egy radír, a tolltartóban 

három filctoll, egy ceruza és egy toll. A tolltartó alatt van egy füzet, és a füzet 

alatt van egy könyv. A könyv előtt van egy mappa. Az asztal alatt van a táskám. 

 
 

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

Az iskola……. Kati ______________ ülök.  

Ma délután Peti…….. vagyok. 

A szobám………. egy íróasztal van az ablak ________________, és  

az íróasztal ______________ áll a táskám.  

 
 
7. Nézd meg a képet, és állapítsd meg, igazak vagy hamisak az alábbi 

kijelentések! / Observar el dibujo y decir si las afirmaciones son 

verdaderas o falsas. 

 

hamis      A hálószoba a földszinten van. 
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_____________  A hálószoba mellett jobbra van egy gyermekszoba. 

_____________  Négy szoba van a házban. 

_____________  A dolgozószoba a nappali alatt van. 

_____________  A nappali mellett jobbra van a konyha. 

_____________  A földszinten van a fürdőszoba. 

_____________  A földszinten van a konyha. 

_____________  A konyha mellett van egy kis éléskamra. (spájz) 

_____________  Két vécé van a házban. 

_____________  Terasz nincs. 
 

8. Rajzold le a házatokat, és írj róla! / Dibujar tu casa y describirla.  

Fogalmazd meg a véleményedet is! Expresar opinión, con la expresión 

‘szerintem’… 

 

 

 Szerintem_______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Válaszolj a kérdésekre a minta szerint! / Contestar las preguntas según 

el modelo. 
 

– Kinél van a ceruza? (Zoli) – Zolinál van a ceruza. 

– Kinél van a radír? (Kati) –___________________________________________ 

– Kinél vannak a gyerekek? (Nagymama) – ___________________________ 

– Kinél van a tollam? (Peti) – _________________________________________ 
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10.  Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre! / Mirar los dibujos y 

contestar a las preguntas. 
 

 Mi van a képen? 

 

Hol van a ceruza? 

A vonalzó alatt. 

Hol van a radír? 

_______________________________________________ 

 Hány könyv van a képen? 

_______________________________________________ 

Hol van a mappa? 

_______________________________________________ 

 

Mi van a képen? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 Hol ül a fiú? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Mi van az asztalon? 

_______________________________________________ 

Hány könyv van a képen? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Hol van a lány? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

11.  �  Kérdezzétek egymást! / Preguntarse mutamente. 
 

– Hány óra? 
 

9.45      7.35     21.05  
 

22.51     10.30     5.15  
 

17.40      19.30     12.10  
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nappali 

 

folyosó 

 

fürdőszoba 

 

la habitación de 

los niños 

 

hálószoba 

 

el comedor 

 

ebédlő 

 

la cocina 

 

    gyermekszoba 

 

 

la sala de 

estar 

 

el hall de 

entrada 

 

el baño 

 

konyha 

 

el dormitorio 
 

el pasillo 

 

előszoba 

12.  Kezdd a mondatokat ‘Azt hiszem’ kifejezéssel! / Comenzar las 
oraciones con la expresión ‘Azt hiszem’. 

– Hány órakor ér ide a busz? – Azt hiszem, öt óra negyvenkor.  

– Hány órakor van a tévében a koncert? ______________________________ 

– Hány órakor van a vonat Budapesten?______________________________ 

– Hol van a sportpálya Zánkán?      _________________________________ 

– Mikor vannak a gyermekek a nagymamánál? ________________________ 

– Kinél van a könyved? _____________________________________________ 

– Mikor van a focimeccs? ___________________________________________ 
 

13. Keresd meg a német megfelelőjét! / Buscar el correspondiente en 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

gyermekszoba – la habitación de los niños   ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 

______________________________   ______________________________ 
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Szavak / Palabras 
 
a falon en la pared 

a földszinten en la planta baja 

a házunk nuestra casa 

a polcon en el estante 

ablak la ventana 

ágy la cama 

ajtó  la puerta 

asztal la mesa 

az emeleten en el piso de arriba 

azt hiszem, … creo que… 

benne dentro, adentro 

de igen pero sí 

dolgozószoba el escritorio / la oficina 

éléskamra despensa 

erkély el balcón 

fal  la pared 

fürdőszoba el baño 

hálószoba el dormitorio 

ház la casa 

íróasztal el escritorio 

kamra la despensa 

karosszék el sillón 

kert el jardín 

konyha la cocina 

könyvespolc la biblioteca 

Mi újság? ¿Qué hay de nuevo? 

nappali szoba la sala de estar 

növény la planta 

polc el estante 

sajnos lamentablemente 

semmi különös nada en especial 

sok mucho/a/os/as 

sötét oscuro/a 

szálloda hotel 

szekrény el armario 
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szerintem  en mi opinión 

szoba la habitación 

terasz la terraza 

vécé lavabo 

világos claro/a 

virág la flor 
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Ismétlő gyakorlatok: I–V. lecke 

 

1. Írd mellé a következőt! / ¿Qué sigue?  Escribir lo que corresponda. 

 

január   február, ____________________      

augusztus _________________________ 

október  _________________________     

február _________________________    

december _________________________     

május _________________________     

 

2. Keresd a kakukktojást (a nem odaillő szót)! / ¿Cuál es la palabra 

incorrecta?  Hay una que no corresponde. 
 

alma, baba, apa, Anna, cica:       cica 

elefánt, zebra, zsiráf, tigris, gitár:  _________________________ 

március, február, ananász, szeptember, május : _______________________ 

füzet, kávé, tea, szódavíz, málnaszörp: _________________________ 

rádió, autó, traktor, vonat, busz:  _________________________ 

hétfő, kettő, péntek, vasárnap, szerda:  _________________________ 

 

3. Keress ideillő szavakat! / Buscar palabras adecuadas para cada grupo. 

 

videó 

rádió 

televízió 

számítógép 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

____________ 

autó 

traktor 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 
 

 

citrom 

banán 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

narancslé 

kávé 

_____________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 
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4. Folytasd a sort! / A seguir las secuencias. 
 

két toll, négy toll, hat toll  _________________________________________ 

öt ceruza, tíz ceruza, ____________________________________________ 

három gyermek, hat gyermek, _____________________________________  
 

5.  Melyik a helyes válasz? / ¿Cuál es la respuesta adecuada? Escribir el 

número correspondiente. 
 

a) Milyenek a gyerekek?      8. 1. A tanárok. 

b) Kik vannak itt? 2. Egy füzet. 

c) Ki ez? 3. Barna. 

d) Mi van itt? 4. Peti ügyes. 

e) Milyen a táska? 5. A diák. 

f) Ki ügyes? 6. Szép képek. 

g) Mik ezek? 7. Barátságos. 

h) Milyen a kutya? 8. Barátságosak és ügyesek. 
 

6. Keresd meg az odaillő szót! / Adivinar la palabra de la definición. 

a) Mi ez? / ¿Qué 

Az iskolában van. Nagy és zöld.   – tábla  

A tanteremben sok van. A diákok ülnek rajta. – ________________________ 

Egy nagy ház. Diákok és tanárok vannak ott. – ________________________ 

b) Ki ez? / Quién es?   

A tanteremben általában1 egy van. – _________________________________ 

A tanteremben sok van. – __________________________________________ 

 

7. Gyűjts szavakat! / Buscar palabras para cada grupo. 
 

iskolatáska tanterem tolltartó 

könyv   

   

   

   

                                                 
1 por lo general 
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8. Hova illenek a megadott szavak? / ¿A qué columna pertenecen las 

palabras dadas? 

Milyen a könyv?  

       vastag 

 

kövér 

vastag 

magas 

alacsony 

nagy 

kicsi 

sovány 

vékony 

színes 

kék 

barna szemű 

fekete 

Milyen a gyermek? 

         kövér 

 

9. Keresd az odaillő szót! / ¿Cuál es la palabra adecuada? 

Az édesanyám anyja: nagyanyám 

Az édesapám apja: _______________________________________ 

Az idősebb fiútestvérem: ___________________________________ 

A tízéves gyermek foglalkozása: ______________________________ 

Az iskola, ahova a hétéves gyerek jár: _________________________ 

Az a gyermek, aki nem sovány: _________________________________ 

Az az ember, aki nem rendes: ________________________________ 

Az a diák, aki nem lusta: ____________________________________ 

 

10. Gyűjts szavakat! / A buscar palabras para cada columna. 

 

foglalkozás hajszín arcforma 

tanár   
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11. Melyik mértékegység illik a táblázatban felsorolt szavakhoz? /  ¿Qué 

medidas de unidad les corresponden a las palabras dadas? 
 

 2 liter     5 darab     1 szelet     2 kiló     15 deka     1 pár     3 doboz     1 zacskó 

2 liter tej  virsli 

 cukor  torta 

 kenyér  zsemle 

 felvágott  vaj 

 

12. Keresd meg a párját! / Buscar la respuesta adecuada. 

 

– Hány füzetet kérsz? – Fehéret. 

– Milyen szőlőt veszel? – Az apám. 

– Hány gyerek van a tanteremben? – Egy piros pulóvert. 

– Mit veszel? – Rendetlen, de kedves. 

– Milyen a barátod? – Nem, négyet. 

– Milyenek a szüleid? – Huszonnyolc. 

– Ki betegápoló? – A lányok. 

– Kik karcsúak? – Szorgalmasak és barátságosak. 

– Két kiló kenyeret veszel? – Négyet. 

 

13. Mi az? Keresd az ideillő szót! / ¿Qué es? Buscar la palabra adecuada 

para cada definición. 
 

Sárga, édes gyümölcs, nyáron és ősszel érik. _____________________________ 

Zöldség, narancssárga, hosszú és édes. __________________________________ 

Gyümölcs, amely piros, zöld, vagy sárga. _________________________________ 

Gyümölcs, amely hosszú és sárga. _______________________________________ 

Tárgy a tanteremben, mely kicsi, fehér és a táblánál van. ____________________ 

Szoba a házban, ahol sok játék van. ______________________________________ 

Tárgy, amely általában a falon van a szobában. ____________________________ 

Tárgy, amely tiktakol, és mutatja, hány óra van. ____________________________ 

 

 


