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VIII. A cukrászdában 

 

 

A. 

 – Kéred ezt a tortát? 

 – Igen, kérem. 

 

 – Mit kérsz? 

 – Egy teát kérek. 

 – Milyet kérsz? 

 – Zöldteát kérek. 

 

 

 

B. 

  

Pincér: Tessék parancsolni! 

Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. 

Pincér:  Csokisat vagy gesztenyéset kér? 

Zsuzsa: Csokisat kérek. 

Pincér: Ez jó lesz? 

Zsuzsa:  Igen, ezt  kérem. 

Pincér: Tessék! 

Zsuzsa:  Köszönöm. 

Sütemények 

Dobostorta 

Sacher-torta 

Eszterházy-torta 

Krémes 

Csokoládés torta 

Gesztenyés torta 

Gesztenyepüré 

Somlói galuska 

Gundel-palacsinta 

 

Italok 

 

Ásványvíz 

Narancslé 

Őszibaracklé 

Tea 

Kávé 

 

 

Játsszatok el hasonló párbeszédet a 

padtársatokkal!  

Act out similar dialogues with your  

study partner. 
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 – Látod ezt a házat? 

 – Igen, látom. 

 – Do you see this house? 

 – Yes, I see it. 

 

Nyelvtan / Grammar 

 

1. Ez, az, ezek, azok / This, that, these, those 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ez a torta finom. Ezek a torták finomak. Ezt a tortát kérem. 

Az a könyv jó. Azok a könyvek jók. Azokat a könyveket kérem. 

Ez a kép szép. Ezt a képet kérem. Ezt a szép képet kérem. Ezt kérem. 

2. Határozott ragozás / The definite conjugation  

 

 

 

 

 – Kérek egy tollat. 

 – Melyiket kéred? A kéket vagy a pirosat? 

 – A kéket kérem. 

 

 tanul olvas kér köt főz 

én tanuloomm  olvasoomm  kéreemm  kötöömm főzöömm  

te tanuloodd  olvasoodd  kéreedd  kötöödd főzöödd  

ő / Ön tanuljjaa  olvasssaa  kérii  kötii főzii  

mi tanuljjuukk  olvasssuukk  kérjjüükk  kötjjüükk főzzzüükk  

ti tanuljjááttookk  olvasssááttookk  kériitteekk  kötiitteekk főziitteekk  

ők / Önök tanuljjáákk  olvasssáákk 

 

kériikk  kötiikk főziikk 

 

 The definite article 

precedes the noun even if a 

demonstrative pronoun is 

used.  

az 

ez 
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Az ikes igék határozott ragozása / The definite conjugation of the -ik verbs 

 

 iszik eszik 

én iszom eszem 

te iszod eszed 

ő / Ön issza eszi 

mi isszuk esszük 

ti isszátok eszitek 

ők / Önök isszák eszik 

 

3. Kit? Mit? / Whom?  What? 

 – Kit látsz?  

 – A barna fiút látom és egy lányt látok. 

 – Mit kérsz?  

 – Azt a könyvet kérem és egy ceruzát kérek. 

 

4. Mindig határozatlan ragozás / These verbs are always conjugated in the 

indefinite form 

 

Például: 

van, tornázik, megy, jön, ül, áll,  

dolgozik, fekszik, mosakszik, 

fésülködik, beszélget, ugrik, 

biciklizik, labdázik, kézilabdázik, 

focizik, …. 

 

 
 

In interrogative sentences 

with the pronouns “kit? 

mit?” you always use the 

indefinite conjugation. 

 

 
If the verb cannot take an 

object, you always use 

the indefinite 

conjugation. 
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5.  Határozatlan vagy határozott ragozás? / Indefinite or definite 

conjugation? 
 

 

Határozatlan ragozás Határozott ragozás 

kit? kiket? mit? miket?  

milyen házat? milyet? 

hány könyvet? hányat?       

melyik fát? melyiket? 

egy házat, házakat, fát 

sok ….-t 

három ………-t 

a házat, az autót 

ezt a házat 

ezeket a/az ….-t 

azt a/az ….-t                    

azokat a/az ….-t 

valakit, valamit  

 

 

 

 

látok 

Zolit, Katit 

 

 

 

 

látom 

 

6. Szóképzés / Word formation 

 

A zsemlében sajt van. = Ez sajtos zsemle. 

A pizzán zöldség van. = Ez zöldséges pizza. 

 

szalámi  - → szalámis 

málna  -´ → málnás 

sajt  -o → sajtos 

vaj  -a → vajas 

zöldség  -e → zöldséges 

pötty  -ö 

s 
→ pöttyös 
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 – Kéred a könyvet? 

 – Igen, kérem. [a könyvet] 

 – Kéritek a könyvet? 

 – Igen, kérjük. [a könyvet] 

Gyakorlatok  

1. � Gyakoroljuk az alábbi mondatpárokat! / Let us practise the 

questions and answers below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. � Alkossatok a megadott szavakkal párbeszédeket a minta szerint! / 

Use the given words for dialogues following the examples. 

 

 – Kéred ezt a mappát? 

 – Nem, köszönöm, nem ezt kérem, hanem azt a nagy pirosat. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanul 

 

a matematika 

ír 

 

a levél 

szeret 

 

a csoki 

maci – 
nagy

 

ceruza – 
fekete

 

CD – új  

füzet – 
vonalas 

paprika – 
zöld ruha – 

csíkos 

toll – piros
 

virág – 
sárga

 

pulóver – 
kék

 

labda – 
kicsi

 

könyv – 
vékony

 

sütemény 
– vaníliás

 

zsemle – 

szalámis
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3. Add meg a következő igék határozott ragozású alakját ugyanabban a 

személyben! / Put the following verbs in the definite conjugation, 

keeping the person. 

tanulok – tanulom    rajzol – ___________________________; 

énekelünk –  _____________________; olvastok –  ________________________; 

írsz –  ___________________________;   kértek –  __________________________; 

számol –  ________________________;   ad –  _____________________________; 

főzünk –  _________________________;   eszem –  _________________________; 

kérek –  _________________________;  nézünk –  _________________________; 

isztok –  _________________________;  tanulunk –  ________________________; 

fényképezel –  ___________________;  várok –  ___________________________; 

vásárolsz – ______________________;  vesznek – _________________________ 

 

4. Döntsd el, hogy a határozott vagy határozatlan ragozású ige áll a 

megadott szavak mellett! / Decide whether the definite or indefinite 

conjugation should be used. 

látok  látom 

 egy könyvet  

 a könyvet  

 a könyvemet  

 valakit  

 könyveket  

 sok könyvet  

 Mit?  

 három könyvet  

 azt  

 egyik könyvet  

 

5. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékokkal! / Complete the 

sentences with the correct endings. 

a) Ma reggel 7 órakor várom (én) a buszt. 

b) Kati délután ezt a könyvet olvas…….. . 

c) A gyermekek először leír……. a házi feladatot, utána megnéz……. az új 

rajzfilmet. 
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d) Mama reggel kávét és teát főz……….  

e) Apa a kertben a tavaszi virágokat fényképez……..  

f) Mama délután nem a kék pulóvert köt……, hanem a zöldet.  

g) A diákok ma a nagy dobozt rajzol…….. a rajzórán.  

h) Délután Petinél az újságot olvas…….. (mi).  

i) Az énekórán te is ezt a szép dalt énekel……….. ? 

j) Ezt a piros almát ma délután _____________ (eszik, mi). 

k) Nagyapa most nem a salátát, hanem a virágokat öntöz……  

l) Ezt az almát kér…… (én). 
 

6. Fordítsd le a következő mondatokat! / Translate the following 

sentences. 
 

 

The children do the homework. Zoli reads the book. Mommy knits the 

pullover. The girls draw the house. The father reads the newspaper. I ask 

for [= please give me] this apple. Do you like this book? Peti likes the red 

briefcase. I write the letter.  

 

7. Alkoss mondatokat a következő szavakkal! Figyelj a szórendre! / Make 

sentences by using the following words in the given person. Watch the 

word order! 
 

a) öntöz, a virág, fehér (én)     A fehér virágot öntözöm. 

b) ír, a levél, ez (ti)   __________________________________ 

c) köt, pulóver, piros, a mama __________________________________ 

d) kér, a torta, gesztenyés (te) __________________________________ 

e) rajzol, a ház, magas (mi)  __________________________________ 

f) olvas, az újság, mai (ő)  __________________________________ 

g) tanul, a szavak, magyar (ők) __________________________________ 

h) mond, a vers, új (te)  __________________________________ 

i) főz, ebéd, finom (mi)  __________________________________ 

j) vár, a busz, hatos (Ön)  __________________________________ 

k) fényképez, a virág, sárga? (te) __________________________________ 

l) eszik, zsemle, sajtos, a lányok __________________________________ 
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8. Keresd meg a megfelelő igealakot! / Find the right form of the verb. 

A kertész virágot öntöz. 

 
 

9. Egészítsd ki a mondatokat! (Határozatlan vagy határozott ragozás?)  

/ Complete the sentences.  (Use the right conjugation.) 

a) Péter egy könyvet  olvas. 

b) Michael egy kék pulóvert ________________________ (vásárol) 

c) Én egy jó levest ____________________________ (főz) 

d) Ők a kertben _______________________________ (sétál) 

e) Mi a rockzenét _____________________________ (szeret) 

f) Ti tangót _________________________________ (táncol) 

g) Te egy kiló kenyeret _________________________ (kér) 

h) Rita és én egy kávét ________________________ (rendel) 

i) A fiúk a focimeccset __________________________ (néz) 

j) Anna egy szép képet _________________________ (fest) 

k) Ti egy portrét ______________________________ (rajzol) 

l) Én a parkban ______________________________ (biciklizik) 

m) Az új tanárt ________________________________ (ismer,én) 

n) Ti a virágokat _______________________________ (öntöz) 

o) Te a mai újságot _____________________________ (olvas) 

p) A gyermekek délután a házi feladatot ____________________ (ír) 

q) Az iskolában egy nehéz példát __________________ (számol,mi) 

r) A tóban ______________________________ (fürdik, én) 

s) Ti magyarul _____________________________ (tanul) 

t) A lányok a magyar nyelvet _________________________ (tanul) 

a kertész   
te 
a mérnökök 
a fiúk 
a gyerek     
a család    
a lány 
mi    
Önök    
a fiú     

virágot   
egy könyvet 
házat 
egy autót 
az almát     
az új filmet    
tejet 
kávét     
egy levelet    
a levelet     

öntöz / öntözi 
olvasol / olvasod 

terveznek / tervezik 
rajzolnak / rajzolják 

eszik / eszi 
néz / nézi 
kér / kéri 

iszunk / isszuk 
írnak / írják 
vár / várja 



  97

10. Egészítsd ki a mondatokat! (Határozatlan vagy határozott ragozás?) / 

Complete the sentences.  (Use the right conjugation.) 

 

a) Kit lát……….. (te) a képen?  

b) Milyen könyvet kér……….. a gyermekek?  

c) Melyik szendvicset esz………… (ti)? 

d) Hány zsemlét vásárol……….. (mi)? 

e) Ezeket az állatokat rajzol…………. (mi).  

f) Kér……….. (ti) körtét?  

g) Hányat kér………..(ti)? 

h) Mit hoz……… a pincér?  

i) Azt a kólát te isz……….?  

j) Én ezt a teát kér…………, Zoli a barackos teát kér………  

k) Te milyen süteményt esz……….? – Gyümölcsöset esz……… (én). 

l) Te melyik süteményt szeret…………, ezt vagy azt? – Én a kakaósat 

szeret……..  

m) Zolit vár…….. (te)? – Nem Zolit vár……..(én), hanem egy másik fiút vár……. 

 

11.  Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! (Határozatlan vagy határozott 

ragozás?) / Make sentences by using the given words in the correct 

conjugation. 

 

a) (én) egy piros pulóver, vesz   _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) (ti) kávé, rendel, a kávéház _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) (mi) ez a tea, iszik _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) (te) tévé, néz, a nappali _____________________________________________

 ________________________________________________________________ 

e) (ti) ablak, pucol, az iroda ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

f) (ti) az ablak, pucol ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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g) a lány, egy érdekes könyv, olvas _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

h) a gyerekek, újság, vesz, a bolt _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

i) mit, eszik, (te), este? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

j) milyen, könyv, olvas, (te) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12.  Egészítsd ki a táblázatot! / Complete the chart. 

 

csoki csokis zöldség  

kakaó  gyümölcs  

vanília  hús  

gesztenye  csík  

sajt sajtos kocka  

paradicsom   vonal  

szalámi  pötty  

 

13.  � Olvasd el a szöveget és felelj a kérdésekre! / Read the text and 

answer the questions. 

Délután 4 órakor Anna Évával a cukrászdában van. Anna egy szelet tortát 

és egy kávét rendel, Éva pedig gyümölcstortát és limonádét kér. A pincér hozza 

az édességeket és az italokat. Anna és Éva beszélgetnek. Néha figyelik az 

embereket a cukrászdában. Az ablak mellett egy férfi ül. (Ő) Újságot olvas,  a 

Pesti Hírlapot (olvassa). A pincér egy fiatal lánnyal beszélget. Az ajtó mellett ül 

egy asszony a fiával. Ők csokitortát esznek, és a fiú egy kólát iszik. Anna és 

Éva a pincért hívják és fizetnek. Utána bevásárolnak a butikban. 

 

• Hol vannak a lányok délután? 

• Mit kér Anna? 

• Mit rendel Éva? 

• Mit csinál a férfi? 

• Hol ül az asszony, aki csokitortát eszik? 

• Narancslevet iszik a fiú? 

• Kit hív Éva és Anna? 

• Mit csinál a két lány a cukrászda  után? 
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mineral water 

sütemény 

ásványvíz 

strudel

cake 1 

cocoa 

rétes kakaó 

tea 

coffee 

torta 1

üdítő waiter 

pastry 
kávé 

pincér 

tea

élelmiszerek 

__torta_____ 

______________________

______________________

______________________

guest 

vendég 

italok 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_____ 

személyek 

__________________________

___________________ 

 

14.  Keresd meg az angol megfelelőjét! Írd be a magyar szavakat a 

megfelelő helyre! / Find the Hungarian equivalent of the English words 

and write them into the right circle. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

refreshing 

drink 
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Szavak / Words 

ad vkinek vmit* give somebody something 

Adsz Pálnak teát? Do you give Paul a tea? 

ásványvíz mineral water 

az that 

azok those 

beszélget  chat  

cukrászda confectionery 

csík stripe 

csíkos striped 

csíkos pulóver striped pullover 

dobókocka dice 

édesség sweets 

egyenes vonal straight line 

étel meal 

étlap menu 

ez this 

ezek these 

finom fine, tasty 

Finom a torta. The cake is fine. 

gesztenyepüré chestnut purée 

hív  to call 

hoz bring 

ital drink 

kocka dice 

kockás chequered 

kockás füzet graph paper notebook 

krémes cream cake 

lát see 

másik another 

Mit látsz a képen? What do you see in the picture? 

                                                 
*

 vkinek = valakinek 

  vmit = valamit 
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narancslé orange juice 

öntöz to water 

őszibaracklé peach juice 

palacsinta pancake 

pincér waiter 

pötty dot 

pöttyös dotted 

pöttyös labda dotted ball 

rendel to order 

somlói galuska Somló walnut sponge cake (with chocolate) 

szeret like 

Szeretem az almát. I like apples. 

vár vmit wait for 

Várom a buszt. I wait for the bus. 

virágot öntöz to water flowers 

virágot ültet to plant flowers 

vonal line 

vonalas lined 

vonalas füzet lined exercises book 

 




