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Utazunk, utazunk, 
hova utazunk? 
Világot látni 
Ma elindulunk. 

Lévay Erzsébet 

 

9. Utazunk 
 
❖ Mit fogsz csinálni a hétvégén? 

o  A nagymamámhoz utazom, mert születésnapja 

lesz. 

 

▪ Elutazunk Sopronba? 

o Szívesen, de ma nem érek rá, majd talán holnap. 

 

Nyári tervek 

 

Zsuzsa és Gábor beszélgetnek a nyári programjukról. 

Zsuzsa: Mit csinálsz nyáron, Gábor? 

Gábor: Elutazunk Olaszországba. Ott fogok pihenni és a strandon napozni. A 

barátom, Laci is velünk jön. Együtt fogunk focizni és röplabdázni. Na meg 

sokat fogunk fagyizni. És te, Zsuzsa, mit fogsz csinálni? 

Zsuzsa: Én a szüleimmel és a testvéremmel a Balatonra megyek. Ott fogunk 

nyaralni. Már nagyon örülök. Sokat fogok úszni, meg a strandon pihenni.  

A nővéremmel fogok kártyázni vagy társasjátékozni. Este pedig sétálni 

fogunk, meg egy jót vacsorázunk. Mennyi ideig maradtok 

Olaszországban? 

Gábor: Két hétig maradunk. Július 8-án indulunk. És ti meddig vagytok a 

Balatonon? 

Zsuzsa: Június 30-tól július 21-ig maradunk. Augusztusban mit fogsz csinálni? 

Gábor: Itthon fogom tölteni az augusztust. Fogok biciklizni, az uszodába menni… 

Erről jut eszembe: Akarsz majd velem az uszodába járni? 

Zsuzsa: Nagyon szívesen! Én is itthon töltöm az augusztust. Majd telefonálunk 

egymásnak, és megbeszélünk mindent. 

Gábor: Nagyon jó! Akkor majd találkozunk. Biztosan szép nyarunk lesz. 
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Töltsd ki a szöveg alapján a következő táblázatot! 

 

Ki? Mikor? Mit fog csinálni? 

 

 

 

 

 

 

  

 
Írd be a következő szavakat a fogalomtérkép megfelelő helyére! 

 

Horvátország, hegy, busz, vonat, Spanyolország, város, hajó, Olaszország, 

Ausztria, autó  

 

 
 
  

utazunk

Magyarország

repülőstrand
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 Olvasd el az alábbi részletet, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján! 

 

Május 3. 

 

Már a múltkor megbeszéltem Radóval, hogy idén nyaralhatnánk együtt 

nagymamáéknál. Nagyon örült, mert neki nincs nagymamája, és évről évre 

másutt nyaralnak, Tirolban vagy Jugoszláviában, de mindig vadidegenek 

között. 

 

Tegnap aztán szóltam anyunak, hogy hadd jöhessen a Radó. Hű, mi volt erre! 

Apu a másik szobából rohant át mondani, hogy erről szó sem lehet, mert 

nagymamáék háza nem vendégfogadó, ott a Radó nélkül is éppen elég szűken 

leszünk. És ezt apu mondta, aki a Radót mindig csak úgy hívja, hogy kis 

hámozott giliszta! 

És különben is, a Radó hozná a gumimatracát meg a túrista evőeszközét és 

két takarót is. 

Ha nincs a Feri, akkor anyut biztosan rá tudtam volna venni, hogy puhítsa meg 

aput. De a Feri olyan alávaló, áruló módon viselkedett, amilyenre csak a 

legsötétebb korokban volt példa. Azt javasolta apuéknak, hogy akkor jöhessen 

a Radó, ha jeles lesz a bizonyítványom. Mert tudja, hogy számtanból és 

földrajzból hármasra állok, és azt is tudja, hogy ilyen rövid idő alatt ezt már 

nem lehet jelesre javítani. Még négyesre sem igen. 

Jó a Radónak. Neki nincsen ilyen undok bátyja. 

Nem, nem is tudom ezt élethűen lerajzolni. Még a leírásához sem találok 

szavakat. Talán csak annyit mondanék: már három hete nem értem rá bajnoki 

meccseket nézni a televízióban. 

Kati néni viszont csodálatos dolgokat írt bele az ellenőrzőmbe. Nem is 

mutattam meg otthon, mert akkor kiderült volna, hogy délutánonként nem úszni 

járunk a Radóval, hanem tanulunk. 

Anyu helyett Radó írta alá. Elég ügyesen csinálta, Kati néni mégis 

megjegyezte: 

– Látom, Laci, anyukádnak remegett a keze a meghatottságtól, hogy egyszer 

végre ilyen nagy dicséretet írhat alá. 

Mi csak álltunk ott szemlesütve. 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család  

Mi a fiúk terve a nyárra? 

_______________________________________________________________ 

Kinek nem tetszik az ötlet? _________________________________________ 

Mi a feltétele annak, hogy a mesélő terve megvalósuljon? 

_______________________________________________________________ 
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Olvass tovább a könyvben, és nézz utána, sikerült-e a fiúknak 

megvalósítani a tervet! 

 

 Helyesírás 

A tulajdonnevek írása: 

A földrajzi nevek helyesírása változatos. A több szóból álló földrajzi neveket 

részben külön, részben kötőjellel írjuk. 

Külön és minden tagot nagybetűvel: államnevek, eurorégiók, például Magyar 

Köztársaság, Ipoly Eurorégió, Amerikai Egyesült Államok, Európai Unió, … 

Külön, de a közszói tagot kisbetűvel: megye, járás, régió, utca, tér, híd stb., 

például Vas megye, Győr-Moson-Sopron megye, Felsőőri járás, Nyugat-

Dunántúli régió, Váci utca, Március 15. tér, Erzsébet híd, … (de: Lánchíd!) 

Kötőjellel és minden tagot nagybetűvel: utótag tulajdonnév, előtag köznév vagy 

tulajdonnév: Dél-Burgenland, Közép-Európa, ... 

Kötőjellel, de az utótagot kisbetűvel: tenger, tó, hegy, hegység stb.: Földközi-

tenger, Velencei-tó, Sváb-hegy, Dunántúli-középhegység, Rohonci-hegység 

(de: Fertő tó!) 

 
Írd le az alábbi tulajdonneveket helyesen: 

 

DUNA TÉR, OLASZ KÖZTÁRSASÁG, KISMARTON, KŐSZEGI HEGYSÉG, 

ZALA MEGYE, GYŐR MOSON SOPRON MEGYE, SZOMBATHELYI UTCA, 

TISZA TÓ  

Válaszd ki a következő tulajdonnevek közül, melyik van helyesen írva: 

 

Földközitenger / Földközi-tenger / Földközi-Tenger / Földközi Tenger 

Fekete-tenger / Fekete tenger/ Fekete Tenger / Fekete-Tenger 

Kelet ausztria / Kelet-Ausztria / Kelet Ausztria / Kelet-ausztria  

Petőfi-híd / Petőfi Híd / Petőfi-Híd / Petőfi híd 

Vas-megye / Vas Megye / Vas megye / Vas-Megye 

Dél-Alföldi-régió / Dél Alföldi régió / Dél-Alföldi-Régió / Dél-Alföldi régió 

A tulajdonnevek írásánál használd rendszeresen a helyesírási szótárt:  

A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2015. 
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Nyelvtan 

 

 

 

1. Jövő idő  

a. fog + főnévi igenév / Infinitiv  

 
határozatlan határozott 

fogok fogom 

fogsz fogod 

fog fogja 

fogunk fogjuk 

fogtok fogjátok 

fognak fogják 

 
 
Az iskolába fogok menni. 

Egy forró csokit fogunk inni a cukrászdában. 

Amerikába fogtok utazni. 

Ezt az autót fogom megvenni. 

El fogom olvasni a könyvet. 

 
  

1. Jövő idő / Zukunft / Futur 
 

a. fog 
b. lesz 

 
2. Melléknévfokozás / Steigerung der Eigenschaftswörter / Adjektive 

 
Alapfok / Positiv                        ------- 
Középfok / Komparativ             -abb/ -ebb 
Felsőfok / Superlativ          leg- ….+ -abb/-ebb 
 

4. Hasonlítás / Vergleich 
 
A fa magasabb, mint a ház. 
Kati ugyanolyan ügyes, mint Peti. 
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b. A van ige jövő ideje / das Seinsverb in der Zukunft 

 
Ha nagy leszek, orvos leszek. 

Zoli most nem éhes, de délben éhes lesz. 

Tegnap Zoli Bécsben volt, ma Grazban van, holnap Budapesten lesz. 

 

Éhes vagyok. 

Éhes voltam. 

Éhes leszek.  

Éhesek vagyunk. 

Éhesek voltunk. 

Éhesek leszünk. 

Éhes vagy. 

Éhes voltál. 

Éhes leszel. 

Éhesek vagytok. 

Éhesek voltatok. 

Éhesek lesztek. 

Kati szomjas.  

Kati szomjas volt.  

Kati szomjas lesz. 

A gyerekek éhesek. 

A gyerekek éhesek voltak. 

A gyerekek éhesek lesznek. 

 

A majd szó használata: 

 

Holnap megyek az orvoshoz. 

Ma nem érek rá, de holnap tudok majd jönni. 

Akarsz majd uszodába menni? 

Majd megtanulok síelni. 

 

• Mikor írod meg a leckét?  

• Majd.  

 

  

A jövőbeli cselekvést, történést vagy 

állapotot sokszor egy időhatározó-

szóval, pl. a ‚majd‘ szóval fejezzük ki. 

Handlungen, Ereignisse oder Zustände 

in der Zukunft werden oft mit einem 

Zeitadverb z.B. ‚majd´ ausgedrückt. 
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2. Melléknévfokozás 

 

alapfok középfok felsőfok 

meleg melegebb a legmelegebb 

magas magasabb a legmagasabb 

forró forróbb a legforróbb 

drága drágább a legdrágább 

fekete  feketébb a legfeketébb 

kivételek 

nagy nagyobb a legnagyobb 

   

jó jobb a legjobb 

kevés kevesebb a legkevesebb 

nehéz nehezebb a legnehezebb 

   

könnyű könnyebb a legkönnyebb 

hosszú hosszabb a leghosszabb 

lassú lassabb a leglassabb 

kis/kicsi kisebb a legkisebb 

sok több a legtöbb 

szép szebb a legszebb 

régi régibb/régebbi a legrégibb/legrégebbi 

bő bővebb a legbővebb 

 

3. Hasonlítás 

 

Kati olyan magas, mint Peti. 

Éva ugyanolyan kedves, mint Zoli. 

 

Laci ügyesebb, mint Peti. = Laci ügyesebb Petinél. 
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Mária 4 évvel idősebb, mint Márta. = Mária 4 évvel idősebb Mártánál. 

Kati sokkal többet gyakorol, mint Zoli. 

 

Éva jobban tanul, mint én, de Peti tanul a legjobban. 

Milyen a nővéred? Szorgalmasabb, mint én, de ti még szorgalmasabbak 

vagytok. 

 

Milyen gyerekek ők? Szorgalmasabb gyerekek, mint én. 

Hogyan tanul Éva? Szorgalmasabban [tanul], mint én. 

 

Gyakorlatok 

 
1. Egészítsd ki a mondatokat az ige jövő idejű alakjával! 

 

Péter egy pulóvert    fog venni    (vesz). 

a. Mi az új filmet ___________________________________________ (lát). 

b. Ők az újságot ________________________________________ (elolvas). 

c. Ti a parkban ________________________________________ (biciklizik). 

d. Én délután az uszodába _________________________________ (megy). 

e. A diákok a szünidőben __________________________________ (pihen). 

f. Én a nyáron Kecskemétre _______________________________ (utazik). 

g. Teréz és én a nyáron az irodában _______________________ (dolgozik). 

h. Mit ____________________________________ (csinál, te) a szünetben? 

i. ________________________________ (megmond, mi) Grétának a titkot. 

 

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakból! Írd le őket jelen, múlt és jövő 

időben! Hangsúlyozd az aláhúzott szót! 

Bilde Sätze und setze sie in die Gegenwart, Vergangenheit und in die 

Zukunft! Betone das unterstrichene Wort! 

 

reggelizik, Anna, a kert,– A kertben reggelizik Anna. A kertben 

reggelizett Anna. A kertben fog reggelizni Anna. 
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a. megy, Rita és én, az iskola, délelőtt 

b. énekel, ti, a kórus 

c. olvas, a diákok, a könyv,  

d. ír, én, a nagymama, a képeslap 

e. kér, te, egy kiló alma? 

f. megvesz, mi, a piros pulóver  

g. iszik, ti, egy kávé  

h. megnéz, ő, a film 

i. biciklizik, András, az utca,  

 

3. Fordítsd le a mondatokat! 

 

Gábor und Feri werden Kellner. 

Wir werden morgen müde sein. 

Du wirst morgen in Szeged sein. 

Jetzt bin ich noch nicht hungrig, aber bis 12 Uhr werde ich hungrig sein. 

Wir werden ins Restaurant gehen. 

Ihr werdet zum Friseur gehen. 

Sie werden das grüne Auto kaufen. 

Gestern fuhr Pál Rad, heute spielt er Tennis. Wann wird er Fußball spielen? 

Heute habe ich viel zu tun, aber morgen werde ich Zeit haben. 

 
4. Képezd a következő melléknevek fokozott alakját!  

 
jó, szép, nagy, kicsi, szorgalmas, kövér, sovány, karcsú, rendes, rendetlen, 

rövid, alacsony, friss, gyors, lassú, széles, könnyű, fáradt, új, öreg, fiatal 

 
5. Hasonlíts a minta alapján! Válaszd az egyik formát! / Vergleiche! Wähle 

eine Möglichkeit! 

 

Petra, szorgalmas, Éva – Petra szorgalmasabb, mint Éva. / Petra 

szorgalmasabb Évánál. 

 
a. Andrea, kicsi, Péter 

b. a fiú, gyors, a lány 

c. a kutya, nagy, a cica 

d. a nappali, világos, a hálószoba 

e. a moped, lassú, az autó 

f. a körte, édes, az alma 

g. a zene, hangos, a beszélgetés 

h. a hotel, szép, a panzió 

i. a kifli, finom, a kenyér 
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6. Hasonlítsd össze a következő személyeket! 

 

Peti 160 cm magas, Zoli 165 cm magas. – Zoli magasabb, mint Peti. Zoli öt 

centiméterrel magasabb, mint Peti. 

 

Kati 12 éves, Mária 13 éves. 

Zsuzsa haja 30 cm hosszú, Éva haja 45 cm, Anna haja tíz cm. 

Zoli 56 kg, Pali 65 kg, én 64 kg vagyok. (nehéz) 

Szandra négyéves, Sanyi négyéves, Peti kétéves. 

Márta lába 36-os, Zsuzsa lába 37-es, Kati lába 35-ös. 

 

7. Alkoss hasonlító mondatokat a megadott szavakkal! 

 

Kati, okos, Éva _________________________________________________ 

a cica, szép, a kutya _____________________________________________ 

a nyúl, gyors, a csiga ____________________________________________ 

a toll, rövid, a ceruza _____________________________________________ 

a fa, magas, a ház ______________________________________________ 

a bicikli, lassú, az autó ___________________________________________ 

Péter, ügyes, Pál ________________________________________________ 

a könyv, érdekes, az újság ________________________________________ 

a zene, hangos, a zaj ____________________________________________ 

Nóra, alacsony, Béla _____________________________________________ 

 

8. Fokozd a mellékneveket a minta szerint! 

 

Kati ügyesen játszik, Peti  ügyesebben  játszik, Zoli még ______________ játszik, 

de te játszol  a legügyesebben. 

 

Peti szorgalmasan tanul, Zoli ___________________ tanul, Laci még 

_____________________ tanul, de mi tanulunk a ________________________. 
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9. Egészítsd ki a mondatokat a minta szerint! 

 

Éva sok képeslapot küldött, mi  többet  küldtünk, de Peti küldte  a legtöbbet. 

 
A lányok egy jó filmet néztek, a fiúk egy _______________ néztek, de én néztem 

a ___________________. 

Kati egy szép utazást ajánlott, Zsuzsa egy _________________ ajánlott, de te 

ajánlottad a ____________________. 

 

10. Felelj a kérdésekre a minta szerint! 

 

Egy nagyobb könyvet kérsz? (jó) – Nem nagyobb könyvet kérek, hanem egy 

jobbat. /Nem nagyobbat, hanem jobbat kérek./ 

 

Nagyobb autót akar a papa venni? (gyors) 

Egy magasabb fiúval akarsz teniszezni? (ügyes) 

Melegebb cipőt veszel? (kényelmes) 

Hosszabb nadrágot akarsz felvenni? (meleg) 

Melegebbek a szobák a szállodában, mint a panzióban? (világos) 

Holnap hosszabb házi feladatot írsz? (szép) 

Gyorsabban írsz ezután? (szép) 

Hangosabban beszélsz holnap? (kedves) 

 

11. Alkoss mondatokat a minta szerint, és válaszolj tagadó mondattal! 

 

Van, toll, egy, jó, valakinél, ?  

Volt valakinél egy jobb toll? – Nem, nem volt senkinél sem egy jobb toll. 

 
ad, (te), csokoládé, valakinek, egy, nagy ? 

lát, (ti), képeslap, valahol, egy, szép ? 

megnéz, (ők), film, valamikor, az, új ? 

ír, (te), levél, nagymama, valamikor, hosszú, egy, a ? 

kér, valaki, ebédre, hús, sok ? 

vesz, (mi), kabát, valamikor, egy, rövid ? 
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12.  Beszélgess egy osztálytársaddal a 

nyári terveidről! 

 

 

 

13. Meséld el, mit fogsz csinálni a nyári szünetben! 

 

 

14.  Írj egy levelet a barátodnak / barátnődnek egy utazásról vagy 

kirándulásról, amelyen részt vettél!  

 

Írj kb. 100 szót a megadott kérdések segítségével! 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Mikor? 
Mettől meddig? 

Hova? 
Hol? 
Honnan? 

Mivel? 
Kivel? 

Milyen? 
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15.  Hallgasd meg a következő verset, és egészítsd ki! 

 

Bartos Erika: Balaton 

 

Úszik a _________________ a ponty meg a harcsa, 

Alszik a nádon a sok katica, 

Loccsan a _________________ a nagy hasú garda, 

Éhesen ugrik a fürge csuka. 

 

Halk szavú _________________ ringat a hullám,  

Benne pihennek a vén evezők, 

Kiskacsa _________________ a nagykacsa hátán, 

Sorra kinyílnak a tarka mezők. 

 

_________________ kuruttyol a nád sűrűjében,  

Nyújtja a hattyú a karcsú nyakát, 

Szárnyal a _________________ a harmatos égen,  

Gyík heverészik a parti mohán. 

 

Csillan a fénye a hajnali _________________, 

Kis hidat épít a büszke tavon, 

Illata árad a cifra _________________, 

Csendesen ébred a szép Balaton. 

 

16. Dolgozz a szótárral! 

 

Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és fordítsd le a 

mondatokat! 

megy Elmegyek a boltba. Elmegyek Debrecenbe. 

  

  

utazik Wir fahren mit dem Zug. Wir reisen nach Amerika. 
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tölt Egy hetet töltök 

Miskolcon.  

Töltesz nekem vizet a 

pohárba? 

  

  

 

Szavak  

 

magyar német 

röplabdázik (röplabdázni, röplabdázott) Volleyball spielen 

fagyizik (fagyizni, fagyizott) Eis essen 

kártyázik (kártyázni, kártyázott) Karten spielen 

tölti az időt die Zeit verbringen 

Erről jut eszembe … Da fällt mir ein … 

Sopron Ödenburg 

 
 
Már tudok … 
 
egy kicsit     jól   nagyon jól 

 
Tudok beszélgetni nyári tervekről, utazásról. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok összefüggően beszélni nyári tervekről, utazásról.  

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Megértem egy osztálytársamat, ha nyári tervekről, utazásról beszél. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 

Tudok írni nyári tervekről, utazásról egy rövid szöveget. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 


