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X. A város 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 
 – Hova mész? 
 – A városba megyek. 
 

 – Hova mész? 
 – Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. 
 

 – Honnan jössz? 
 – A városból, egy koncertről.

B. 
 – Szia, Zoli! 
 – Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? 

 – A városba megyek Katival és Petivel. A belvárosból Évához megyünk, és 
virágot adunk neki, mert névnapja van. Évától Gabihoz megyünk. Te is jössz? 

 – Nem megyek, én ma Szombathelyre utazom, és csak este jövök haza.  

 

Olvasd el a képeslapot, és hasonlítsd össze a rajzzal! Ami nem igaz, húzd 

alá! Leer la tarjeta postal y comparar con el dibujo. Subrayar lo que no es 

cierto. 

Kedves Nagyapa! 

Sok szeretettel üdvözlünk titeket ebből a 

csodálatos városból. Nagyon szép itt. A 

képen láthatjátok a három templomot, egy 

magas, négyemeletes házat és a panziót, 

ahol lakunk. A képen egy busz éppen a 

panzió előtt áll. Jól érezzük magunkat. 

Holnapután megyünk haza.  

Sok, sok puszit küldünk,  

                            Zsuzsa, Anya és Apa 

 

 

 

             Tóth János és felesége 

 

 

              9023 Győr 

              Kossuth utca 125. 

 



  114

Nyelvtan / Gramática 

1. Hova / hová? / ¿Adónde? Hova mész? / ¿Adónde vas? 

 – Hová mész? 
 – Először a városba, a postára, azután Zolihoz. 

 
-ba / -be    -ra / -re  -hoz / -hez / -höz  

 

• Hova megy a csiga? • Hova mászik a 
csiga? 

• Hová megy a csiga? 
 

� A dobozba megy. � A dobozra mászik. � A dobozhoz megy. 

2. Megy / ir – jön / venir 

– Az iskolába megyek. A városból jöttök. Jössz ma délután moziba? 

 megy jön 

én megyek  jövök 

te mész jössz 

ő / ön megy jön 

mi megyünk jövünk

ti mentek jöttök 

ők / önök mennek jönnek

3. Honnan? / ¿De dónde? 

 – Honnan jössz? 
 – Egy szép városból, Budapestről Mária nénitől.  

 

-ból / -ből   -ról / -ről   -tól / -től 

 

• Honnan jön a csiga? • Honnan jön a csiga? • Honnan jön a csiga? 
 

� A dobozból jön. � A dobozról jön. 
 

� A doboztól jön. 
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Gyakorlatok / Ejercicios 

 

1. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Completar las 

palabras con las terminaciones adecuadas. 
 

 
 

házba, füzetbe, kert……, szoba……., táska……., autó……., iskola……., 

könyv……., uszoda……., üzlet……., bolt……, táskák……, füzetek……, 

üzletek…., szobák.…, könyvek…. 

 

2. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Completar las 

palabras con las terminaciones adecuadas. 
 

 
 

asztalra, székre, könyv……, fal……, falak….., asztalok…., tábla……., 

tér……., ház….., fa……, szekrény…….., székek……, terek……, 

padok……… 

 

3. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Completar las 

palabras con las terminaciones adecuadas. 
 

 
 

Katihoz, Petihez, Erzsi……., Éva……., Zoltán……, nagymama……., 

nagyapa……, édesanyám……, a bátyám….., az öcsém…….., 

édesapám………, a gyerek……, a gyermekek……., a fiú……, a fiúk…… 

 

4. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Completar las 

palabras con las terminaciones adecuadas. 
 

 
 

házból, füzetből, kert……, szoba……., táska……., autó……., iskola……., 

könyv……., uszoda……., üzlet……., bolt……, táskák……, füzetek……, 

üzletek…., szobák.…, könyvek…. 

 

hova / hová?    -ba / -be 

hova / hová?    -ra / -re 

hova / hová? // kihez?    -hoz / -hez / -höz

honnan?        -ból / -ből 
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5. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Completar las 

palabras con las terminaciones adecuadas. 
 

 
 

asztalról, székről, könyv……, fal……, falak….., asztalok…., tábla……., 

tér……., ház….., fa……, szekrény…….., székek……, terek……, 

padok……… 
 

6. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Completar las 

palabras con las terminaciones adecuadas. 
 

 
 

Katitól, Petitől, Erzsi……., Éva……., Zoltán……, nagymama……., 

nagyapa……, édesanyám……, a bátyám….., az öcsém…….., 

édesapám………, a gyerek……, a gyerekek……., a fiú……, a fiúk…… 

 

7. Egészítsd ki a mondatokat a megy megfelelő alakjaival! / Completar las 

oraciones con la conjugación adecuada del verbo “megy”. 
 

Ma délután a család a városba ______________.  

Te is __________ ma sétálni?  

A gyermekek minden reggel 7 órakor ________________ iskolába. 

Mi nyáron szívesen _______________ uszodába.  

Ti hova ____________ a nyáron?  

Szombaton délelőtt a barátomhoz ___________________ (én). 
 

8. Egészítsd ki a mondatokat a jön megfelelő alakjaival! / Completar las 

oraciones con la conjugación adecuada del verbo “jön”. 
 

Mikor _______________ (ti) ma haza? Te is _____________ ma a moziba? 

Ki __________ vacsorázni? Mikor _________ a busz? Hány vendég ___________ 

a születésnapodra? Mikor ___________________ haza a gyermekek? Én 

szerdán este hét órakor ______________________ haza. Mi nem három órakor, 

hanem már két órakor __________________. Milyen busz _____________ ott? 

Melyik cirkusz ____________________ a városba? 

honnan?        -ról / -ről 

honnan? // kitől?        -tól / -től 
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koncert / posta / tér / 

repülőtér / focipálya / 

sportpálya / egyetem / 

kiállítás/ előadás 

 
megy 

jön    

Pali   a fiúk  
 a gyermekek      

  a lány 
a mérnökök 

Éva 

9. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! / Formar oraciones con las 

palabras dadas. 

a) 

A fiúk a parkból jönnek és a könyvtárba mennek. 
 

 

b) 

A gyermekek a focipályáról jönnek és a postára mennek. 

 

 

c)  

Peti biciklivel megy Anitához. 

 

 

 

 

 

*Debrecenbe, Buenos Airesbe, Pécsre, Londonba 

 

Mivel?     Kivel? 

autó   bicikli    a barátom    busz 

vonat    metró

Hova?    Kihez? 

koncert     Zsuzsa     tér 

Anita  

 Emese      a nagymama 

Debrecen*     az orvos 

Buenos Aires*     

Pécs*    a fodrász 

London*  

 

megy 

Ki?      Kik? 

Peti        ti       én   mi   

  a tanulók 

   a lányok      te       a gyermek 

Zoli       a diákok  

 a fiúk        a lányok 

a tanárok 

Eszter 

park     étterem 

bank       óvoda 

iskola          bolt 

gimnázium    

könyvtár     uszoda 

 
megy 

jön    
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10. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékokkal! Completar las 

oraciones con las terminaciones adecuadas. 

 

A gyermekek iskolába  mennek. A fiúk a tér……. mennek. Mama az üzlet……. 

jön. Apa és anya az iroda……. megy. A szülők munka……. mennek. Én ma 

Zoli……. és Teri…… megyek. A füzet….. rajzolom a házat. A papír…….. írom a 

levelet. A busz délután három órakor indul Szegedről…… Budapestre……. A 

város…… jövök. A mozi……. nagymama….. megyek. 

 

11.  � Olvasd el a szöveget, és válaszolj röviden a kérdésekre! / Leer el 

texto y responder en forma breve a las preguntas. 

 

Zsuzsa és Kati délelőtt az iskolába mennek. Ott sokat tanulnak. Délben 

hazamennek. Ma nincs házi feladatuk. Ezért megbeszélik, hogy délután talál-

koznak. Három órakor a városba mennek. Ott egy áruházba mennek be, és 

nézelődnek. Zsuzsa egy szép piros pulóvert vesz. Egy ajándékboltba is 

bemennek. Öt órakor a főtérre sietnek. Ott találkoznak Annával. Együtt mennek 

a moziba, ahol egy magyar filmet néznek meg. Utána még Annához mennek és 

beszélgetnek. Nyolc órakor hazamennek. 

 

a) Hova megy a két lány délelőtt? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Mit csinálnak három órakor? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) Hol vesz Zsuzsa pulóvert? ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) Hova mennek ötkor? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) Kihez mennek a mozi után? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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12.  � Olvasd el a szöveget, és állapítsd meg, hogy igazak-e vagy hamisak 

az alábbi kijelentések! / Leer el texto y decidir si las afirmaciones 

siguientes son verdaderas o falsas. 
 

Tavasszal az emberek szívesen kirándulnak. Jó idő van, süt a nap, és 

nincs már hideg. A Kiss család vonattal utazik egy szép városba. Reggel 7 

órakor indul apa, anya és a két gyermek a pályaudvarra. Ott vonatra szállnak, 

és 7 óra 45 perckor már a városban vannak. Először a főtérre mennek. Egy 

cukrászdában teát isznak, és utána a múzeumba mennek. A múzeumlátogatás 

után a gyermekek egy játszótéren játszanak. Ebédelni egy jó étterembe megy 

az egész család. Délután villamossal utaznak egy rokonhoz, Mária nénihez. 

Este sietnek a buszmegállóba, és autóbusszal mennek haza. 

 

Igaz   Tavasszal kellemes idő van. 

__________ A Kiss család kirándul. 

__________ A család fél hétkor megy az állomásra. 

__________ A vonat 7.45-kor indul. 

__________ A városban isznak valamit. 

__________ Reggel a főtéren egy cukrászdában teát isznak. 

__________ Egy uszodába mennek. 

__________ Reggel egy játszótérre mennek. 

__________ Múzeumba mennek délután. 

__________ Egy étteremben ebédelnek. 

__________ Délután culrászdába mennek. 

__________ Egy rokonhoz mennek villamossal. 

__________ A rokon neve Márta néni. 

__________ Délután villamossal mennek haza. 

__________ Este busszal mennek Mária nénihez. 

__________ Este busszal utaznak haza.   
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13.   Írj mondatokat! / Formular oraciones. 
 

a) Rita, Zoli, megy:  Rita Zolihoz megy. 

b) a gyermekek, a hegy, megy:  ______________________________________ 

c) mi, a kert, megy: _________________________________________________ 

d) a diákok, az iskola, megy: _________________________________________ 

e) ti, Eger, utazik: _______________________________________________ 

f) én, az új bolt, megy: ______________________________________________ 

g) Gréta és én, a mozi, megy: ________________________________________ 

h) te, Anna, jön: ____________________________________________________ 

i) te, a tér, siet: ____________________________________________________ 

j) ti, a pályaudvar, megy: ____________________________________________ 

k) én, Mária, szalad: ________________________________________________ 
  

14.  Felelj a kérdésre! / Contestar a las preguntas. 

Hova megy Éva, ha … 

– gimnazista? Éva az iskolába megy. 

– ha éhes? _________________________________________________________ 

– ha sétálni szeretne? _______________________________________________ 

– ha zenét szeretne hallgatni? ________________________________________ 

– és hová megy, amikor nincs otthon tej és kenyér? _____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15.  Kösd össze az összeillő szavakat! / Unir las palabras con su 

terminación correspondiente. 

 

-ba / -be 

-ban / -ben 

-ból / -ből 

-ra / -re 

-n /-´n / -on / -en /  -ön 

-ról / -ről 

a bolt 

a Főtér 

 a Hősök tere 

az iskola 

a bank 

a játszótér 

az uszoda 

az üzlet 

a Lánchíd 

a gimnázium 

a posta 

a kórház 

a mozi 

a színház 

a Petőfi utca 

az egyetem 

a posta 

a rendőrség 

az utca 

A boltba megyek. A boltban vagyok. A boltból jövök.
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16.  Keresd meg a szavakat! / Unir las palabras con su terminación 

correspondiente. 

 

          

  
          

          
 
 
 
 
 
üzlet  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Szavak / Palabras 

 

a film után después de la película 

akaszt valahova cuelga en algún lugar  (colgar) 

áll valahol está parado en algún lugar (estar) 

áll valahová se para en algún lugar (pararse) 

állít valamit valahova pone algo en alguna parte (poner) 

áruház el almacén, la tiena 

bank el banco 

Bécs Viena 

beszélget valakivel charla con alguien (charlar) 

buszmegálló la parada de colectivo 

ebéd után después del almuerzo 

egyetem  la universidad 

hazamegy va a casa (ir) 

indul vhova parte de una lugar a otro lugar (partir) 

iroda la oficina 

plom zi tem em kás 

is et la mo 

la 

ko szín ház 

let 

üz 

egy 



  122

játszótér la plaza 

Jól érezzük magunkat. Nos sentimos bien. (sentirse) 

Jól érzem magam. Me siento bien. (sentirse) 

jön viene (venir) 

kórház el hospital 

lóg vhol cuelga en algún lugar (colgar) 

mászik  trepa (trepar) 

megy va (ir) 

mozi el cine 

munkába megy va al trabajo (ir) 

négyemeletes  de cuatro pisos 

pályaudvar la estación terminal de trenes 

posta el correo 

rendőrség la comisaría 

repülőtér el aeropuerto 

rokon  el pariente 

rokon(ságban levő) emparentado/a 

színház el teatro 

találkozik vkivel se encuentra con alguien (encontrarse) 

ül valahol está sentado en algún lugar (estar sentado) 

ül valahova se sienta en algún lugar (sentarse) 

ültet valamit vhova  planta algo en algún lugar 

uszoda el natatorio 

utazik viaja (viajar) 

város  la ciudad 

villamos el tranvía 

vonat el tren 

vonatra száll toma el tren (tomar) 
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Ismétlő feladatok 

1. Állapítsd meg a következő mondatok helyes sorrendjét! / Ordenar las 

siguientes oraciones. 
 

________   Én Londonban. 

________   Hány éves vagy? 

________   Hol laksz? 

________   Igen, egy öcsém és egy nővérem van. 

________   Szegeden. És te? 

________   Nagy Katalin vagyok. 

________   Sajnos nincs. És neked van? 

________   Szia, hogy hívnak? 

________   Tizenegy. 

________   Van testvéred? 

 

2. Nézd meg a képet, és találd ki, hogy 

kiről van szó? / Mirar los dibujos.  

¿A quién se refieren las siguientes 

oraciones? 
 

Ez a személy magas, karcsú, barna hosszú 

hajú és szemüveges. Harminchat éves. 

Titkárnőként dolgozik egy irodában. Mindig vidám.  

 

3. Mutasd be a többieket! / Describir a los compañeros. 

 

4. Mi az? / ¿Qué es? 
 

Kicsi, hosszú tárgy, grafit van benne, az emberek írnak vele: ________________   

Ez a tárgy az iskolatáskában van általában. Sok toll, radír, színes ceruza és 

más eszköz van benne: _________________________________________________ 

Ez a tárgy a szobában van. Könyvek vannak rajta. _________________________ 

Ebben a teremben az emberek filmeket néznek. ___________________________   

Városban van, és sok ember utazik vele egyszerre az egyik helyről a másikra. 

Kerekei vannak, és benzinnel megy. ______________________________________ 
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5. � Játsszatok csoportokban, és fogalmazzatok meg egymásnak 

hasonló leírásokat! / A jugar en grupos.  Formular definiciones en base 

a las anteriores. 

 

6. � Vásárolj be, itt a lista! / Aquí está la lista de compras.  ¡A comprar 

entonces! 

 

 

 

 

 

 

 

7. � Készíts interjút egyik osztálytársaddal a napirendjéről és a 

szabadidejéről! / Hacerle una entrevista a un compañero o una 

compañera sobre su rutina diaria y su tiempo libre. 
 

Mikor indulsz az iskolába? 

Mettől meddig vagy az iskolában? 

Mit csinálsz általában délután? 

Jársz néha edzésre vagy zeneórára? 
 

Tegyél fel további kérdéseket is! / Formular algunas preguntas más. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Töltsd ki az alábbi űrlapot! / Llenar el formulario. 

 

25 dkg szalámi 
30 dkg sajt 
2 kg kenyér 
3 l ásványvíz 

5 zsemle 

Név: ___________________________________________________________ 

Lakcím: _________________________________________________________ 

Telefonszám: ____________________________________________________ 

e-mail-cím: ______________________________________________________ 
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9. � Jegyezd fel osztálytársad adatait! Kérdezd a fenti űrlap szavai 

alapján! / Anotar los datos de un compañero.  Preguntarle en base al 

formulario del ejercicio anterior. 
 

Neve: >> Hogy hívnak? _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

10. � Ebben a szobában laktál a hét végi utazás során a szüleiddel. 

Beszélgess a kép alapján az osztálytársaddal a szobáról! / Durante 

las vacaciones, el fin de semana pasado viviste en esta habitación 

con tus padres.  Hablar con un compañero sobre la habitación en 

base al dibujo. 
 

Milyen a szoba? 

Hány ágy van benne? 

Milyen a…..? 

Van tévé a szobában? 
 

Fogalmazz meg további kérdéseket! / Formular más preguntas. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Segíts Katinak megírni egy levelet! / Ayudarle a Kati a escribir una 

carta. 
 

 Szia Márta! 
 

Július…….. kezdődik a nyári __________. Én a nagymamám …   

utazom július 10-…, majd július 23-…. Brazíliába megyek az 

egész ___________________. Te mit ________________ a 

nyáron? Mikor találkozunk? Én augusztus…   már otthon 

_____________.   

Nagyon vár a barátnőd,  

Kati 

vagyok 

család 

csinálsz 

szünet  
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12. � Beszélgessetek a nyári tervekről! / Charlar con los compañeros  

sobre los planes para el verano. 

Mit csinálsz a nyáron?  ……. 

 

13. Az alábbi párbeszéd mondatai összekeveredtek. Állapítsátok meg a 

helyes sorrendet! / Las oraciones del diálogo se mezclaron. Ponerlos 

en orden. 
  

Zoli egy ismerősével beszélget az iskoláról: 

_______  Általában igen, a matektanárt nagyon szeretem. 

_______  Huszonhét. 

_______  Hány gyermek van az osztályodban? 

_______  Igen, már gimnáziumba járok. 

_______  Jók a tanárok? 

_______  Mikor van a következő szünet? 

_______  Milyen? 

_______  Pünkösdkor, de sajnos csak két nap. 

_______  Sítábor csak a második osztályban van, de sportnapot télen és 

tavasszal is rendeznek. 

_______  Szerintem jó.  

_______  Szia, ugye te egy új iskolába jársz ebben az évben? 

_______  Van nálatok télen sítábor vagy tavasszal sportnap? 

 

14. � Beszélgess egy ismerősöddel a te iskoládról! / Hablar con un 

conocido sobre tu colegio. 

 

15. Tamásnak holnap van a 12. születésnapja! Gratulálj neki! / Tamás 

mañana cumple 12 años.  Felicitarlo por su cumpleaños. 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


