SZÓBESZÉD - MEGOLDÁSOK

A családom
3
a nagyszülők, a nagypapa, a nagymama
a szülők, az apa, az anya
a nagybácsi, a nagynéni, a lány unokatestvér, a fiú unokatestvér
a lánytestvér/fiútestvér, a sógor/a sógornő, az unokaöcs, az unokahúg
4
- De szép család! Kik ők?
- Ők a nagyszülők.
- És ki ő?
- Ő a lánytestvérem, Erika.
- Ő a lányod? Igen, ő a lányom, Blanka.
- Nagyon aranyos. És ő a férjed?
- Nem, ő a fiútestvérem, Tibor. A férjem nincs a képen.
5/A
Ez John Fischer családja. John informatikus, a hobbija a zene. Ők Bristolban élnek. A felesége,
Betty 35 éves. Anyukája, Betty néni Londonban él, 60 éves. Az apukája, Tom bácsi már sajnos
nem él. John lánya, Katy 9 éves. A hobbija a tánc. A fia, Johny 12 éves és karatézik. A családja
szívesen biciklizik.
5/B
Ez Varga Csaba családja. Csaba fogorvos, a hobbija a tenisz. Ők Debrecenben élnek. A
felesége, Márta 40 éves. Anyukája, Ilona néni Sopronban él, 61 éves. Az apukája sajnos már
nem él. Csaba lánya, Sára 8 éves. A hobbija a lovaglás. A fia, Zoltán 5 éves és judózik. A
családja szívesen kirándul a hegyekben.
5/C
A (én) férjem 40 éves. A (te) családod nagy. Az (ő) hobbija a foci. Máté nagymamája már nem
él. A (te) bátyád Londonban él. Az (Ön) húga nagyon fiatal.
6/C
1 Mit csinálsz ma este?
2 Beszélsz angolul?
3 Pszt, filmet nézek.
4 Főzöl egy kávét?
5 Te Magyarországon élsz?
6 Hol edzel?
A fitneszteremben edzek.
7 Már 30 éves vagyok.
8. Nagymama nagyon jól főz.
9 Anya nagyon örül.
10 Hozol egy kólát?
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10
A lottószámok: 5, 12, 33, 45, 89
11
8+2= 10 (nyolc meg kettő az tíz)
20+16 = 36 (húsz meg tizenhat az harminchat)
47-25 = 22 (negyvenhétből huszonöt az huszonkettő)
100-31 = 69 (százból harmincegy az hatvankilenc)
38+49 = 87 (harmincnyolc meg negyvenkilenc az nyolcvanhét)
52+11 = 63 (ötvenkettő meg tizenegy az hatvanhárom)
67-20= 40 (hatvanhétből húsz az negyven)
12
tollak, táskák, könyvek, székek, bőröndök, asztalok
13/A
-k: szülők, ceruzák, nagynénik
-ok: családok, feladatok, lányok
-ek: füzetek, könyvek
–ök: mérnökök, gyöngyök, bőröndök
–ak: tollak, lyukak, házak
13/B
Az almák a táskában vannak. A virágok a kertben vannak. A lányok tanulnak. A nagymamák
főznek. A nagypapák pihennek.
15
1. mérnök, dolgozom, titkárnő 2. építész 3. fogorvos, orvos, dolgozik 4. francia tanárnő.
16
mérnök, tanár, orvos, informatikus,
rendőr, menedzser, eladó, festő,
egyetemista, titkárnő, pincérnő
17
A tanár az iskolában dolgozik.
Az eladónő a boltban dolgozik.
Az orvos a kórházban dolgozik.
A kertész a kertben dolgozik.
A taxisofőr a taxiban dolgozik.
A titkárnő az irodában dolgozik.
A pincérnő az étteremben dolgozik.
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18/A
alszik, biciklizik, teniszezik, internetezik, kávézik, dolgozik, játszik

18/B
dolgozom-dolgozik
játszom-játszik
kávézom-kávézik
biciklizem-biciklizik
játszom-játszik
teniszezem-teniszezik
alszom-alszik
19
én edzek, ő játszik, te főzöl, ön kérdez, te pihensz, én dolgozom, ő hoz, én olvasok, te csinálsz,
te nézel, apa internetezik, én alszom, te alszol, ő edz, én pihenek, te kérdezel
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