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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 WC, egy 

konyha és egy kamra. A konyha, a kamra, a WC 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! / Group the words 

according to the text. 

 

Mi van a földszinten? Mi van az emeleten? 

konyha hálószoba 

 

Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! / Answer the questions based on 
the text. 

 

• – Hány szoba van a házban? 

• – Hány gyerekszoba 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 / Grammar 

1. Hol van az egér? / Where is the mouse? 

     

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

        

       A dobozban.   A dobozon.   A doboznál.  

 

B.  Hol van a léggömb (lufi)? / Where is the balloon? 

 

             

        

 

 

 

 

 

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 
 
 
 
beside the box 

Watch the word 

order! 
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2. Hány óra? / What time is it? 

 

 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 …? / At what time …? When …? 

Hat órakor. 

Öt óra tizenöt perckor … / Negyed hatkor … 

Fél kettőkor. 

4. Mikor ….? / When…..? 

 

 

5. Vélemény kifejezése / Expressing an opinion 

 

 Milyen a szoba?  

 Szerintem szép és modern. 

 

6. Bizonytalanság kifejezése / Expressing uncertainty 

 

 Hol van a hotel? 

 Azt hiszem, az Arany János utcában. 

 – Mikor vagy Londonban? 

 – Szerdán. 

 –  Mikor vagy a nagymamádnál? 

 – Júliusban. 
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Gyakorlatok / Exercises 

 

1. � Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Listen to the words and 

complete them in writing.  

Hosszú vagy rövid mássalhangzókat hallasz? Do you hear long or short 

consonants? 

 

 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! / Let’s find words! 

 

– 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! / Read the dialogue.  

       Folytasd! / Continue the dialogue! 

 

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! / Draw your 

room and tell your friend about it. 

  

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

 / Arrange these objects on your table as described. 

 

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! / Complete the following 

sentences. 

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, hogy igazak vagy hamisak az 

alábbi kijelentések! / Look at the picture and decide whether the 

statements are true or false. 
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hamis    A hálószoba a földszinten van. 

_____________  A hálószoba mellett jobbra van egy gyerekszoba. 

_____________  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 WC van a házban. 

_____________  Terasz nincs. 
 

8. Rajzold le a házatokat, és írj róla! / Draw your house and describe it. 

Fogalmazd meg a véleményedet is! / State your opinion about it.  

 

 

 Szerintem_______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Válaszolj a kérdésekre a minta szerint! / Answer the questions as 

shown by the model. 
 

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

– Kinél van a radír? (Kati) –___________________________________________ 

– Kinél vannak a gyermekek? (A nagymama) – _________________________ 

– Kinél van a tollam? (Peti) – _________________________________________ 
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10.  Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre! / Look at the pictures 

and answer the questions. 
 

 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! / Ask each other. 
 

– 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 

 
nursery 

 

 

hálószoba 

 
dining room 

 

ebédlő  

kitchen 

 

gyermekszoba 

 

living room 

 

hall 

 

bathroom 

 

konyha 

 

bedroom 

 

corridor 

 

előszoba 

12.  Kezdd a mondatokat „Azt hiszem” kifejezéssel! / Start the sentences 
with the expression “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 Torontóban? ______________________________ 

– Hol van a sportpálya Hamiltonban? ___________________________ 

– Mikor vannak a gyermekek a nagymamánál? ________________________ 

– Kinél van a könyved? _____________________________________________ 

– Mikor van a focimeccs? ___________________________________________ 

 

13.  Keresd a megfelelőjét! / Find the corresponding words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

gyermekszoba – nursery                ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 
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Szavak / Words 
 

a falon on the wall 

a földszinten on the first floor 

a házunk our house 

a polcon on the shelf 

ablak window 

ágy bed 

ajtó  door 

asztal table 

az emeleten upstairs 

azt hiszem, … I believe …. 

benne in it 

de igen sure (it is) 

dolgozószoba office 

erkély balcony 

fal  wall 

fürdőszoba bathroom 

hálószoba bedroom 

ház house 

íróasztal desk 

kamra pantry 

karosszék armchair 

kert garden 

konyha kitchen 

könyvespolc book shelf 

Mi újság? What is new? 

nappali szoba living room 

növény plant 

polc shelf 

sajnos unfortunately 

semmi különös nothing special 

sok many / much 

sötét dark 
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szekrény wardrobe 

szerintem  in my opinion 

szoba room 

terasz terrace 

világos light 

virág flower 




