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Mennyibe kerül?
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1. kép: paradicsom, saláta, retek, spárga, sárgarépa, kaliforniai paprika, burgonya, borsó, tök
2. kép: tej, zsemle, kalács, túró, sajt, tejföl, tojás
3. kép: szalámi, virsli, sonka, párizsi, kolbász
4
tejet, zsemlét, kolbászt, almát, virslit, salátát, vajat, retket!, lekvárt, hurkát, kenyeret, szalámit,
kukoricát, sajtot, sárgarépát, kiflit, joghurtot, tejfölt, tojást, párizsit(felvágottat), kaliforniai
paprikát
5
Hentesnél: kolbász, virsli, hurka, szalámi, párizsi (felvágott).
Pékségben: zsemle, kenyér.
Piacon/zöldségesben: alma, saláta, retek, kukorica, sárgarépa, tojás, kaliforniai paprika.
Szupermarketben: tej, zsemle, kolbász, alma, virsli, saláta, vaj , retek, lekvár, hurka, kenyér,
szalámi, kukorica, sajt, sárgarépa, kifli, joghurt, tejföl, tojás, párizsi(felvágott), kaliforniai
paprika
6/A
Apa kenyeret, vajat és ásványvizet vesz.
7
zsák (krumpli), doboz (desszert), pohár (üdítő), rekesz(víz)
doboz(kukorica), tábla(csokoládé), kiló (narancs), (postai) csomag
karton (sör), tubus (mustár), csomag (toalettpapír), zacskó (chips)
pohár (joghurt), üveg (bor), doboz (almalé), csokor (virág)

8
csomag, kiló, karton, üveg, pohár, tubus, zsák, rekesz, doboz, tábla
Megoldás: Mit vásárol?
9
E: Mit parancsol?
V: Kérek egy kiló banánt, négy almát, és három kivit.
E: Még valamit?
V: Még fél kiló szőlőt is kérek.
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E: Ez minden?
V: Igen, ez minden.
E: 1740 Ft lesz.
V: Köszönöm, viszlát!
11/A
fél kg:sajt, krumpli, citrom, kenyér
három csomag: tészta
másfél liter: ásványvíz, bor
öt darab: krumpli, citrom
egy zsák:krumpli
két üveg: bor, ásványvíz
20 dkg:krumpli
11/B
1. igaz 2. hamis 3. hamis 4. igaz 5. hamis 6. hamis 7. hamis
Mit vesz még? (egy rekesz) sört
12
alma, banán, gomba, krumpli
citrom, málna, paprika, paradicsom
körte, kaliforniai paprika, uborka
pl. Egy kiló alma 360 Ft. A körte most akciós, csak 340 Ft egy kiló.
13
v: - Mennyibe kerül a gomba?
z: - 920 Ft
v: - Akkor kérek másfél kilót.
z:- 1380 Ft lesz.
14
A kenyér száraz!
A tej savanyú!
A zsemle kemény!
Az alma fonnyadt!
A hús rohadt!
A sör meleg!
15
Bal oldal felülről lefelé: póló, mellény, szandál, harisnya, papucs, kabát, zokni
jobb oldal felülről lefelé: ing, kalap, szoknya, nadrág, öv, sapka, táska, cipő
16
bő, nagy, kényelmetlen, szép, hosszú, újak, drágák
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17/A
Ár: 7600 Ft
Szín: fehér
Méret: 37
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