SZÓBESZÉD - MEGOLDÁSOK

Ráérsz?
1
a fél kilenc (van)
b kilenc óra (van)
c háromnegyed kilenc (van)
d nyolc óra (van)
e negyed kilenc (van)
2
21:00-este kilenc óra
11:15-tizenegy óra tizenöt
22:45-este háromnegyed tizenegy
13:15-negyed kettő
04:20-négy óra húsz
5:30-reggel fél hat
12:00- dél
4/A
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
4/B
2. sor: Tegnap kedd volt, holnap csütörtök lesz.
3. sor: Ma péntek van, holnapután vasárnap lesz.
4. sor: Holnap péntek lesz, tegnapelőtt kedd volt.
4/C
Mikor?
hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap
5/A
Szerda 18 órakor mozi.(este 6-kor)/vasárnap fél háromkor kávézás
5/B
1. Délután 5 órakor kezdődik a magyaróra.
1. Este hatkor kezdődik a film.
2. Háromnegyed hatkor találkozik Zsuzsi és Magdi.
2. Vasárnap délután fél háromkor kávézik Zsuzsi és Peti.
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6
1. kép: c, 2. kép: f, 3. kép: e, 4. kép: b, 5. kép: a, 6. kép: d
7/B
Ráértek holnap? – Igen ráérek.
Ráérsz ma? – Igen, ráérek
Peti is ráér ma délután? - Sajnos ő nem rá.
Ők mikor érnek rá? - Holnap délután érnek csak rá.
És Önök? - Mi is ráérünk.
8
vásárol
fest
takarít

internetezik
olvas

telefonál
biciklizik
tévét néz

autót vezet
főz
táncol

vasal
lovagol
úszik

9
- Szeretsz vasalni? – Utálok, de szeretek főzni.
10/A
++++
énekelni
rajzolni

+++
balettozni

10/B
korcsolyázni
rajzolni
lovagolni
balettozni
síelni
énekelni
hegedülni
Megoldás: olvasni
11
Hanna: teniszezik, úszik
Hunor: főz
Kriszti: táncol, úszik
Dani: biciklizik, úszik
13
vasalás
takarít
varrás
szellőztet
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++
korcsolyázni

+
hegedülni

lovagolni

síelni
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porszívózás
mos
felmosás
14
a Péter minden nap jár úszni.
b Anna egyszer egy héten jár jógázni.
c Még nem régóta járok zongorázni.
d Minden hétfőn és csütörtökön járok lovagolni.
e Már nagyon régóta járunk focizni.
f Évente járunk síelni.
g Kissék régóta járnak a Bakonyba túrázni.
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