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Ismétlő feladatok 

1. Állapítsd meg a következő mondatok helyes sorrendjét! / Put the 

following sentences in a logical sequence. 

 

________   Én Londonban. 

________   Hány éves vagy? 

________   Hol laksz? 

________   Igen, egy öcsém és egy nővérem van. 

________   Kőszegen. 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? / Look at the picture 

 and find out who is described. 

 

Ez a személy magas, karcsú, barna hosszú 

hajú és szemüveges. Harminchat éves. 

Titkárnőként dolgozik egy irodában. Mindig vidám.  

 

3. Mutasd be a többieket! / Introduce the others. 

 

4. Mi az? / What is it? 

 

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! / Form teams and make up similar descriptions. 

 

6. � Vásárolj be, itt a lista! / Go to shop with this shopping list. 

 

 

 

 

 

 

 

7. � Készíts interjút egyik osztálytársaddal a napirendjéről és a 

szabadidejéről! / Make an interview with a class mate about his / her 

daily schedule and free time. 
 

Mikor indulsz az iskolába? 

Mettől meddig vagy az iskolában? 

Mit csinálsz általában délután? 

Jársz néha edzésre vagy zeneórára? 
 

Tegyél fel további kérdéseket is! / Ask further questions. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Töltsd ki az alábbi űrlapot! / Fill in this form. 

 

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! / Record the personal data of your class mates based on the 

previous form. 
 

Neve: >> Hogy hívnak? _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

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

Beszélgess a kép alapján az osztálytársaddal a szobáról! / This is the 

room where you stayed last weekend. Talk with your class mates 

about the room as shown in the picture. 
 

Milyen a szoba? 

Hány ágy van benne? 

Milyen a…..? 

Van tévé a szobában? 

 

Fogalmazz meg további kérdéseket! / Make up further questions. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. Segíts Katinak megírni egy levelet! / Help Kati to write a letter. 
 

 Szia Márta! 

 

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

utazom július 10-…, majd július 23-…. Angliába 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! / Have a conversation about your 

summer plans. 

Mit csinálsz a nyáron?  ……. 

 

13. Az alábbi párbeszéd mondatai összekeveredtek. Állapítsátok meg a 

helyes sorrendet! / The sentences of the conversation below became 

scrambled. Put them into the correct order. 
  

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! / Have a talk with an 

acquaintance about your school. 

 

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

his 12th birthday tomorrow. Congratulate him! 

 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 




