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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! Read the message on the postcard and compare it with the picture. 

Underline where they differ. 

Kedves Nagymama és Nagypapa! 

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. 
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Nyelvtan / Grammar 

1. Hova / hová? / To where? – Hova mész? / Where are you going? 

 – 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 / To go – jön / to come 

– 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? / From where? 

 – 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 

 

1. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Complete the 

words with the given endings. 
 

 
 

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

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

üzletek…., szobák.…, könyvek…. 

 

2. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Complete the 

words with the given endings. 
 

 
 

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

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

padok……… 

 

3. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Complete the 

words with the given endings. 
 

 
 

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! / Complete the 

words with the given endings. 
 

 
 

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! / Complete the 

words with the given endings. 
 

 
 

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

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

padok……… 
 

6. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Complete the 

words with the given endings. 
 

 
 

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! / Complete the 

sentences with the appropriate forms of the verb 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! / Complete the 

sentences with the appropriate forms of the verb jön. 
 

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

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

a születésnapodra? Mikor ___________________ haza a gyerekek? 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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9. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! / Make sentences by using 

the words provided. 

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, Londonba, Pécsre 

 

park     étterem 

bank       óvoda 

iskola          bolt 

gimnázium    

könyvtár     uszoda 

 
 

megy 

jön    

Zoli       a diákok  

 a fiúk        a lányok 

a tanárok 

Eszter 

koncert / posta / tér / 

repülőtér / focipálya / 

sportpálya / egyetem / 

kiállítás / előadás 

 
 

megy 

jön    

Pali   a fiúk  
 a gyermekek      

  a lány 
a mérnökök 

Éva 

Mivel?     Kivel? 

autó   bicikli    a barátom    busz

vonat    metró 

Hova?    Kihez? 

koncert     Zsuzsa    

tér   Anita  

 Emese    

   a nagymama 

Debrecen*     

London*    az orvos 

Pécs*    a fodrász  

 

megy 

Ki?      Kik? 
Peti        ti       én   mi   

  a tanulók 
   a lányok      te       a gyermek
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10. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékokkal! / Complete 

sentences with the appropriate endings. 

 

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 

Debrecen…… Szeged…… A város…… jövök. A mozi……. nagymama….. 

megyek. 

 

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

text and give short answers to the questions. 

 

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 butikba mennek be, és 

nézelődnek. Zsuzsa egy szép piros pulóvert vesz. Egy CD-boltba 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 beszél-

getnek. 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! / Read the text and decide whether the 

statements are true or false. 
 

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 

kávéházban isznak valamit, és utána a múzeumba mennek. A múzeum-

látogatás 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 étteremben isznak valamit. 

__________ Egy cukrászdába mennek. 

__________ Reggel egy játszótérre mennek. 

__________ Múzeumba mennek délután. 

__________ Egy étteremben ebédelnek. 

__________ Délután kávéházba 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! / Make sentences. 
 

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, Ottawa, 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! / Answer the questions. 

Hova megy Éva, ha … 

– gimnazista? Az iskolába megy. 

– éhes? _________________________________________________________ 

– sétálni szeretne? _______________________________________________ 

– zenét szeretne hallgatni? ________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

15.  Kösd össze az összeillő szavakat! / Connect the words that belong 

together. 

 

-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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üz 

e 

la

 

16.  Keresd meg a szavakat! / Make words by finding the syllables that 

belong together. 

 

          

  
          

          
 

 
 

 
 

üzlet  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Szavak / Words 

 

a film után after the movie 

akaszt vhova to hang [on / to somewhere] 

áll vhol to stand somewhere 

áll vhova to stand somewhere 

állít vmit vhova put something somewhere 

bank bank 

beszélget vkivel to chat with somebody 

buszmegálló bus stop 

ebéd után after lunch 

egyetem  university 

hazamegy he / she goes home 

indul vhonnan vhova to leave 

iroda office 

játszótér playground 

lom 

zi 

temp
 

tem

 

kás 

is 

gye

 

la 

mo 

ko
 

szín

 

ház 

let
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Jól érezzük magunkat. We feel fine. 

Jól érzem magam. I feel fine. 

jön come 

Kanada Canada 

kórház hospital 

lóg vhol to hang 

mászik  crawl, climb 

megy go 

mozi cinema, movie 

munkába megy go to work 

négyemeletes  four story 

pályaudvar railroad station 

posta mail 

rendőrség police 

repülőtér airport 

rokon  relative 

rokon(ságban levő) related 

színház theatre 

találkozik vkivel meet somebody 

uszoda swimming pool 

utazik to travel 

ül vhol to sit somewhere 

ül vhova to sit down somewhere 

város  city, town 

villamos streetcar 

vonat train 

vonatra száll to board the train 

  

 




