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Balatoni nyár
1/A
1. sor: kastélyszálló, kemping, apartman
2. sor: lakóautó, hotel/szálloda, nyaraló
1/C
1 Nagyon fáradt voltam.
2 Ma szép időnk volt.
3 A vendégek a szállodában voltak.
4 Molnár úr éhes volt.
5 Hol voltatok, gyerekek?
6 Mikor voltál otthon?
7 A napszemüveg az autóban volt.
2/A
Aquilo Hotel Panorama: 3. szöveg
Hotel Kapitány Wellness: 1. szöveg
Flamingo Wellness és Konferencia Hotel: 2. szöveg
3
a az Aquilo Hotel Panoráma
b Hotel Kapitány Wellness
c füves-homokos
d Tihanyban
e a Sümegi vár
4
Vezetéknév: Kovács
Keresztnév: Péter
Igazolvány száma: 123456AB
Születési idő: 1973. július 9.
E-mail: dr.kovacs@gmail.com
Telefon: 06 70 456 9981
Fax:
Postacím: Budapest, Krisztina körút 6.
Autó rendszáma:
Felnőttek száma: 2

Gyerekek száma: 2
Pótágy:
Babaágy:
Szoba: négyágyas balkonos
Egyéb adatok:
Fizetés módja: hitelkártya
Érkezés: 2014. augusztus 3.
Távozás: 2014. augusztus 9.
Éjszakák száma: 6
Megjegyzések:

5/A
bőröndöt bepakolni, postaládát kiüríteni, kulcsot átvinni a szomszédba, reluxát lehúzni, a
foglalást kinyomtatni, számítógépet kikapcsolni, villanyt lekapcsolni, gyógyszereket bepakolni,
virágokat megöntözni
5/B
bepakoltam – bepakolom, bepakolok
kiürítettem – kiürítem, kiürítek
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lekapcsoltam – lekapcsolom, lekapcsolok
megöntöztem - megöntözöm, megöntözök
kikapcsoltam – kikapcsolom, kikapcsolok
átvittem – átviszem, átviszek
eltettem – elteszem, elteszek
lehúztam – lehúzom, lehúzok
6
néztem
interneteztem
ettem
olvastam
csináltam
beszéltem
főztem
írtam
7
a Ittam egy pohár vizet.
b A szobában interneteztem.
c Nagyon finomat ettem az étteremben.
d Vettem egy jó könyvet
e A hétvégén túrázni mentem.
f Tegnap későn jöttem.
g Tettem cukrot a teába
h Azt hiszem, Péter moziban volt.
i Elolvastam az e-mailt.
j Lekapcsoltam a villanyt.
8
elaludtam, lekéstem, volt, érkeztem, volt, leöntöttem, hittem, bekapcsoltam, megválaszoltam,
kértem
10/B
A déli part sekélyebb.
Az északi part kiváló szőlőtermő vidék.
A tó legmélyebb pontja 11 m.
A Balaton kedvelt célpontja a turistáknak.
A tó szélessége 1,3 és 14 km között változik.
A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava.
12
1h
2h
3i
4h
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13
1 gyógynövényszakértő
2 a tihanyi apátságtól
3 Franciaországból
4 a magyar levendulának
5 a 90-es években
15/B
július 26-án
1862-ben
az Anna bál szépe
17
balról jobbra: kukoricát eszik, homokvárat épít, vattacukrot vesz, vízibiciklizik, fagyizik,
játszótéren játszik, napozik, könyvet olvas, csúszdázik
19/B
1 bor - alkoholos ital, szőlőből készül
2 borvidék - terület, ahol sok szőlő terem
3 borospince – helyiség, ahol a bort tárolják
4 borkóstoló - program, ahol teszteljük a bor ízét
5 borospohár - ebből a pohárból iszunk bort
6 borhetek - fesztivál finom borokkal, programokkal
19/C
sós, csípős, sajtos
20
voltak, vár, és, apuka, étteremben, mentek, szép
22
1 b.
2 a.
3 c.
4 b.
5 b.
6 c.
7 a.
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