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1.

Ő Anna. Anna szeret moziba járni és táncolni. Nagyon szereti a csokitortát.
Nem szeret főzni és futni. Tud úszni, de nem tud síelni.
Ma este pihenni akar.
És te?
Én………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
10 pont

2. Egy napom Budapesten
Írj 80-100 szót!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 pont
3. Válaszolj a kérdésekre!
Hogy hívnak?

………………………………………………………….

Milyen nemzetiségű vagy?

………………………………………………………….

Hol születtél?

………………………………………………………….

Hol laksz most?

…………………………………………………………

Milyen nyelven beszélsz?

…………………………………………………………

Mit szeretsz csinálni a szabadidődben?..........................................................................
10 pont
4. Hova illik?
kenyér, láb, nővér, repülő, tejföl, ablak, feleség, szekrény, unokatestvér, cipő, ágy,
villamos, kabát, marhahús, apa, kéz, sikló, szőnyeg, fej, nadrág, vonat, férj, tojás, kalap,
kar, kesztyű, földalatti, vaj, polc, nyak

élelmiszer
szalámi

család
húg

közlekedési eszköz
metró

lakás
asztal

ruhadarab
pulóver

------------

-----------

--------------

-------------

--------------

-------------

------------

--------------

-------------

--------------

testrész
szem
-----------------------

------------

------------

---------------

-------------

-------------

------------

------------

-------------

--------------

-------------

-------------

------------

-------------

-------------

---------------

--------------

--------------

-----------

15 pont
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5. Mi hiányzik? Hol? Hova? Honnan?
Holnap nincs órám az egyetemen, ezért végre el tudok menni fodrász….. .
A fodrász…. a rendőrség…. szaladok. Utána egy barátommal találkozom a Deák tér….
Felszállunk a metró…., elmegyünk a Városliget…, és ott ebédelünk egy kis étterem….
Délután átsétálunk a Városliget….. Buda….. a Lánchíd…… , és megnézünk egy kiállítást a
Galéria…. . Vásárolni is akarok a piac…. vagy a Nagycsarnok…. . Nyolc órára a Keleti
pályaudvar…. kell lennem, mert a nagynéném érkezik Bécs….. . . A pályaudvar….
egyenesen hazamegyünk, mert biztos fáradtak leszünk.
16 pont
6. Mi hiányzik?
Étteremben
Vendég: - Jó estét kívánok!
Pincér : - Jó estét!
V: …………………………………….?
P: Igen, ott a sarokban, és itt balra is van.
V: Köszönöm, a sarokban jó lesz.
P: Inni mit hozhatok?
V: ……………………………....
P: Ételt parancsol?
V: Igen. ………………………………………………...
P: Tessék, jó …………………………. !

xxx
V: Legyen szíves!
P: Tessék parancsolni.
V: ……………………………………..
P: 2210 forint lesz.
V: Tessék. ……………………………...
P: Köszönöm, egészségére!
V:…………………………… !
P ………………………….!
8 pont
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7. Melyik a jó?
Szeretsz / szereted őt?
Kit várjuk / várunk?
Kéred/ kérsz egy kávét?
Melyik cipőt választ / választja Kati?
Holnap hívjuk / hívunk egymást, jó?
Ti elolvastok / elolvassátok minden könyvet?
Ismerek / ismerem Zsuzsáékat.
Laci megmutat / megmutatja az új lakását.
Semmit nem kapnak / kapják tőlünk.
8 pont
8. Mi hiányzik?

Tegnap

Ma

Holnap

voltam

vagyok

leszek

………………

találkozunk

……………………

vettek

…………………..

……………………

………………….

…………………..

leszel

………………….

hozom

…………………….

láttátok

………………….

…………………….

…………………..

………………….

meg fogja enni
12 pont
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9. Mi hiányzik?
gazdag, tanult, született, miniszter, Ausztriában, politikus, 1815-ben, épített, beszélt, között

Széchenyi István életrajza
Gróf Széchenyi István (1) ……………………és író volt.
1791. szeptember 21-én (2)…………………… Bécsben. A Széchenyi család nagyon
(3)……………………és híres család volt.
Széchenyi István édesapja, Széchenyi Ferenc alapította a Nemzeti Múzeumot.
A fiatal Széchenyi István (4)……………….. járt először Angliában, ahol sokat
(5)………………….

.

Járt Olaszországban, Törökországban, Görögországban, Franciaországban és
Németországban is. Ő (6)……………….. először a Parlamentben latin helyett magyarul.
1825-ben Tudományos Akadémiát alapított, és az ő nevéhez fűződik az első kaszinó
létrehozása is Budapesten.
Egy skót mérnökkel, William Tierney Clarkkal hidat (7)………………. .
A Lánchíd volt az első állandó híd Pest és Buda (8)……………. . 1848-ban
(9)………………… lett az első magyar kormányban. 1860. április 7-én halt meg
(10)…………………. .
5 pont
10. Mi a kérdés?
1…………………………………..?

Bécsben.

2…………………………………...?

1815-ben.

3…………………………………...?

Tudományos Akadémiát.

4…………………………………...?

Egy skót mérnökkel.

5…………………………………...?

1848-ban.
10 pont

Összesen: 119 pont
Eredmény: _____ pont
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