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Te is a közelben laksz?
1
családi ház: 6
villa: 3
emeletes ház: 5
parasztház: 1
sorház: 2
társasház: 4
5
A konyhában főzök.
A nappaliban tv-t nézünk.
A fürdőszobában mosok.
A konyhában mosogatok.
A nappaliban zenét hallgatunk és olvasunk.
A gyerekek a gyerekszobában játszanak.
A férjem/feleségem a dolgozószobában internetezik.
Az étkezőben beszélgetünk.
A dolgozószobában dolgozom.
A hálószobában alszunk.
Az előszobában felakasztjuk a kabátot.
A nappaliban pihenünk.
A konyhában sütök.
Az előszobában fogadjuk a vendégeket.
A fürdőszobában fürdünk.
Az előszobában levesszük a cipőt.
6/A
városban: színház, sok bevásárló központ, nagy forgalom, nyugalom, nincs parkoló, zaj,
minden a közelben van, szomszédok túl közel vannak
vidéken: nagy kert, szép kilátás, hosszú út a munkába, állatok, nyugalom, sok parkoló,
nyugalom, jó levegő
7
a – játszótér
b – buszmegálló
c – úttest
d – pince
e – terasz
f- járda
g- parkoló
11
A kanapé az ablak alatt van. A kanapé előtt, a szoba közepén áll egy asztal. Az asztalon van egy
könyv. Az asztal alatt van egy szőnyeg. A bal oldalon, a falon van egy nagy kép. Egy Vincent
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van Gogh reprodukció, a Napraforgók. A kép alatt egy komód áll. A komódon családi
fényképek vannak. A kanapé mellett egy állólámpa van, mert esténként itt olvasok.
12
alatt, előtt, asztalon, alatt, falon, alatt, komódon, mellett
14/A
bemegy, kinyitja, kiveszek, bekapcsolja, megírja, Átmész, Beteszitek
14/B
Péter nem megy be a fürdőszobába. Anya reggel nem nyitja ki az ablakot. Nem vagyok éhes,
nem veszek ki semmit a hűtőből. Bálint nem kapcsolja ki a tévét. Luca nem írja meg a házi
feladatot. Nem mész át a szomszédba? Nem teszitek be a tányérokat a mosogatógépbe.
16
-ból/-ből, -ban/-ben, -ba/-be
Honnan?: városból, munkából, iskolából, moziból, színházból, boltból, Németországból,
szobából, táskából, kórhátból, autóból
Hol? : városban, munkában, iskolában, moziban, színházban, boltban, Németországban,
szobában, táskában, kórházban, autóban
Hova?: városba, munkába, iskolába, moziba, színházba, boltba, Németországba, szobába,
táskába, kórházba, autóba
-ról/-ről, -on/-en/-ön/-n, -ra/-re
Honnan?: asztalról, falról, koncertről, postáról, Magyarországról, külföldről, internetről,
Korfuról, Földközi-tengerről, repülőtérről
Hol?: asztalon, falon, koncerten, postán, Magyarországon, külföldön, interneten, Korfun,
Földközi-tengeren, repülőtéren
Hova?: asztalra, falra, koncertre, postára, Magyarországra, külföldre, internetre, Korfura,
Földközi-tengerre, repülőtérről
-tól/-től, -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz
Honnan? : Helgától, fogorvostól, szomszédtól, nagymamától, iskolától, János bácsitól, igazgató
úrtól, fodrásztól, barátomtól, feleségedtől
Hol?: Helgánál, fogorvosnál, szomszédnál, nagymamánál, iskolánál, János bácsinál, igazgató
úrnál, fodrásznál, barátomnál, feleségednél
Hova?: Helgához, fogorvoshoz, szomszédhoz, nagymamához, iskolához, János bácsihoz,
igazgató úrhoz, fodrászhoz, barátomhoz, feleségedhez
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17
az autómban, a mérnökökhöz, az asztalokra, a parasztházából/tól, a barátodnál, a pincérekhez
18
a esznek
b mész
c jön, megy
d jönnek
e dolgozom
f megyünk
g vagy
h megy
i alszik
j vásárol
k jövök
19
b Hova utaztok hétvégén?
c Honnan jön a barátod?
d Hol vannak a könyvek?
e Hova mentek reggeli után?
f Hol ülnek az utasok?
g Honnan jön Viki?
20
a konyhában
b színházba
c Ciprusra
d villamoson
e ablakban
f nagymamánál
g fogorvoshoz
h szekrényen
i táskádban
j haza
21
1. b
2. b
3. b
4. b
5. b
6. b
22
2 Panellakás eladó Szombathelyen
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