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Ismétlés 5–9. 

Szókincs 

 
1. Keresd meg és húzd át a kakukktojást! (5.) 

kabát, papucs, sapka, szoknya, dzseki 

felpróbál, megvesz, sál, fizet, keres 

sárga, csíkos, zöld, ügyes, kockás 

üzlet, ötlet, bolt, áruház, butik 

 
2. Keresd meg az alábbi szavak jelentését a szótárban! (6.) 

 

 
 
3. Keress szavakat a ‘sport‘ szó szócsaládjához! (7.) 

 

 

 

 

4. Keresd meg az ideillő szavakat! (8.) 

Ki az?  

Az apám apja: _________________________________________ 

Az édesanyám nővére: __________________________________ 

A nagymamám unokája: _________________________________ 

A nagynéném gyereke: __________________________________ 

Az unokatestvérem édesapja: _____________________________  

 
5. Keress további szavakat! (9.) 

Hova utazunk? – Szegedre, Győrbe, …_________________________________ 

Mivel utazunk? – vonattal, …_________________________________________ 

Kivel utazunk? – a családdal, …_______________________________________ 

Mikor utazunk? – a jövő héten, … _____________________________________ 

sport 
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Nyelvhelyességi gyakorlatok 

 

6. Fogalmazd meg a mondatokat múlt időben! (6.) 

 

Elmegyünk kirándulni. Megbeszélünk a gyerekekkel valamit. András itt marad a 

szobában. A buszra várok este az állomáson. Beszélünk a szülőkkel. Énekelek a 

barátommal. A nagybátyám orvos. Szorgalmasak vagyunk. Kati éhes. A család 

fáradt. A gyerekek ügyesek. Szomjas vagyok. 

 
7. Alakítsd át a fenti mondatokat tagadó mondatokká! Figyelj a szórendre! 

 

Elmegyünk kirándulni. – Nem megyünk el kirándulni. 

8. Alkoss mondatokat múlt időben! (7.) 

 
a. én, a tornaterem, jön 

b. a fiú, a nagymama, megy, délután 

c. a gyerekek, a tanár, beszélget  

d. mi, egy szép dal, énekel, az iskola 

e. az édesanya, egy kiló kávé, kér, a bolt 

f. Petra, egy levél, ír, a barátnője 

g. a diákok, jó, beszél, angol és német 

h. a nagypapa, egy hosszú mese, mesél, a gyerekek 

i. Andrea és Pál, a virágok, locsol, az erkély 

 
9. Írd le a következő szöveget múlt időben! (7.) 

 

A gyerekek délután kirándulni mennek. Lelkesen készülnek, ennivalót 

csomagolnak, szendvicseket és vizet visznek magukkal. Délután két órakor 

indulnak. Kerékpárral mennek és útközben megnézik a tavaszi virágokat, a 

rügyező fákat és megfigyelik a madarakat. Egy tisztáson leszállnak, kipakolják az 

ennivalót és uzsonnáznak. Utána egy kicsit labdáznak és fogócskáznak a réten. 

Hamarosan indulnak vissza, mert nem akarnak sötétben hazaérni. 
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10. Add meg az igék jelen, múlt és jövő idejű alakját a megfelelő személyben 

és ragozásban (7.) 

 

jelen idő múlt idő jövő idő 

 olvasott  

tanulom   

  fogjátok inni 

 fociztak  

kéred   

írunk   

 ettél  

kérdezitek   

  fogtok vinni 

 vettél  

  meg fogod nézni 

beszélek   
 

meséltetek  

  meg fogják érteni 

keresel   

  meg fogom pucolni 

csinálok   

 bicikliztek  

röplabdázok   

 

11. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokosjelekkel és toldalékokkal! 

(8.) 

Ergänze die Sätze mit Besitzerzeichen und den Endungen (wo sie notwendig 

sind)! 

 

Pl.: Délután a nagymama……………….. voltam. Délután a nagymamámnál 

voltam. 
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Holnap elmegyek a nagymama…………. A te barát…….…….. láttam tegnap a 

városban. A te táska………..… van a mi könyv……..…. A nagypapa 

kert……..…… szép virágok nyílnak. Este láttam egy macskát a mi 

udvar……..……… A mi kert…………… nincs tulipán, de a ti kert……..….. van. A 

te édesanya…………… beszéltem tegnap az iskola előtt. Kati szoba………..….. 

ülnek a vendégek. 

 

12. Felelj a kérdésekre a megadott szavakkal! (8.) 

 

Kit ismersz? /ő, a barát/ – Az ő barátját. 

Kit láttál a városban? /te, a barát/  ________________________________________________________________________  

Kit keresel? /én, az öcs/  ______________________________________________________________________________________  

Kit ismer Zoli a legjobban? /te, a báty/  _________________________________________________________________  

Mit kérsz? /te, a füzet/  _________________________________________________________________________________________  

Mit láttál a parkban? /mi, a kutya/  ________________________________________________________________________  

Mit látsz a képen? /Zoli, ló/  __________________________________________________________________________________  

Mit kerestek? /mi, a könyv/  __________________________________________________________________________________  

Hol van a macska /mi, a kert/  ______________________________________________________________________________  

Hol van a táskád? /én, az asztal, alatt/  _________________________________________________________________  

Hol ül a kutya? /ti, a ház, előtt/  _____________________________________________________________________________  

Kivel mész moziba? /én, a barát, legjobb/  ____________________________________________________________  

Kivel sétálsz? /mi, kutya/  _____________________________________________________________________________________  

 

13. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékkal! Verwende bei den 

kursiv gedruckten Wörtern auch die Besitzerzeichen! (8.) 

 

Az egyik legjobb (jó) barátommal ma délután moziba megyek. Holnap 

megnézzük a ti legnagy……… kutya……………. Ma a leg………….. (szép) 

pulóver……………… veszem fel. A legsötét……… utcában lakik a fiúk 

nagymama………. Márta lány…….. nem ismerem, de Márta legúj…… 

barátnő…….. ismerem. A legkis……… csokoládét kérte a te édesapa………is. 

Zoli édesapa………… ma nem megyünk el, de a nagypapa……….. elmegyünk. A 

mi legügyes……… barát………….. focizunk holnap a meccsen. Az én öcs…….. 
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fut a leggyors…….. (!! Hogyan?!). Kati öcs……… és Zoli húg…… énekel a 

leg…………(szép) (!!hogyan?). Az én anyuka………. tud a leg……… (jó) főzni. A 

mi város………..... van a leg…………… (sok) szálloda, múzeum és sportpálya. 

 

14. Egészítsd ki a mondatokat a birtokosjellel (Besitzerzeichen) és ha kell, 

toldalékkal (Endung)! (8.) 

 

Zoli könyvét nem látom. Az én kutya……….. nagyon szeretek játszani. A lányok 

füzet……… az asztalra teszem. A gyerekek játék………… a szekrénybe teszem. 

Az iskola fénykép……… elküldöm a nagymama…………. (én). Holnap először a 

barát……… megyek, utána a nagypapa………. utazom, és a nagypapa…….. az 

uszodába megyek. A ti kert……….. szép virágok vannak. Tegnap egy könyvet 

olvastam a diákok hobbi………. A mi utca………. van egy uszoda. A ti 

ház………. előtt áll a legnagyobb fa. Az én táska……….. láttam a te füzet……….. 

A mi város…………… minden nap megy busz Szombathelyre. A ti falu…………. 

sok szép kert van.  

 

15. Alkoss mondatokat a minta szerint! (9.) 

Zoli, haj, Kati, haj, rövid – Zoli haja rövidebb, mint Kati haja. 

a. Éva, pulóver, Mari pulóver, sötét 

b. Péter, füzet, Zsuzsa füzet, szép 

c. Pali, táska, Anna, táska, kicsi 

d. Gábor, barát, magas, Panni, barátnő 

 

16. Olvasd el a családról szóló szöveget! (9.) 

• Szavak hiányoznak a szövegből. 

• Válaszd ki a megadott szavakat (A–D) a megszámozott (1–15) 
kihagyásokhoz!  

• Írd bele a megoldásokat a szöveg alatt található táblázatba!  

• Az első (0) a mintamegoldás. 
 

Anna vagyok, és ő az (0) ___________, Gábor. Gábor 11 éves, én 13 vagyok, és 

(1) ___________ lakunk. Bemutatjuk nektek a családunkat. 

Ez az édesanyánk, Petra. Ő (2) ___________. Dr. Németh András rendelőjében 

dolgozik. Egy húga van, a nagynénink, Júlia. 
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(3) ________ vállalkozó. Saját cége van. Nincs testvére. 

Hétvégén gyakran elmegyünk a (4) ___________ Szombathelyre. A nagyapánk 

sokat játszik velünk. Nagyon (5) __________ történeteket mesél a gyerekkoráról. 

Sokszor órákig ülünk (6) ___________ és figyelünk. Nagymamánk pedig finom 

ételeket főz. Anyu mindig azt (7) ___________, hogy már megint egy kilót hízott 

egy szombathelyi hétvége (8) ___________, mert a nagymama olyan jól főz. 

Néha az unokatestvérünk, Anikó is ott van a (9) ___________. Ő tízéves. Vele 

nagyon jól szórakozunk. Sokat labdázunk a nagyszülők tágas (10) ___________, 

bujócskázunk, fogócskázunk vagy nyáron napozunk és beszélgetünk. 

A kutyám, Bodri persze szintén a (11) _______ tartozik. A tizedik születésnapom 

alkalmából (12) _________ ezt a fekete pulit. Az öcsémnek pedig két (13) 

___________ van. Az egyik szürke, a másik pedig koromfekete, csak egy kis 

fehér folt van a bal (14) _________. Úgy néz ki, mintha zoknija lenne. 

Remélem, hamarosan eljöttök (15) ________, és megismeritek a családunkat. 

 
Megoldás: 

 A B C D 

0 öcsém öcsét öccse öcsétek 

1 Kaposvárban Kaposváron Kaposvárhoz Kaposvárról 

2 ápolónőt ápolónőként ápolónőnél ápolónő 

3 Édesapánk Édesapátok Édesapának Édesapáink 

4 nagyszüleinktől nagyszüleinkben nagyszüleinkhez nagyszüleink 

5 érdekesen érdekesebb érdekesek érdekes 

6 mellette mellett mellettetetk mellettük 

7 állít állítunk állítja állítjuk 

8 előtt mellett mögött után 

9 nagyszülőktől nagyszülőknél nagyszülőkről nagyszülőkhöz 

10 kertjében kertemben kerteidben kertükben 

11 családnál családunk családhoz családot 

12 kapott kapta kaptátok kaptam 

13 cicája cicájuk cicái cicánk 

14 fején lábán kezén hasán 

15 hozzánk nálunk velünk bennünk 
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Megoldás: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A 
               

 

Szövegértés 

17. Egészítsd ki a mondatokat! (9.) 

 

Tavasz 

 

Az egyik leg….………... (szép) évszak a tavasz. Ilyenkor kibúj…….... a virágok a 

föld……..…, virágoznak a fa…….... és a (bokor) ______________ és 

visszajön…..…. a költöző madarak. Az ember….…. vidámabb……., mert jó az 

idő, süt a nap. Április….…. még néha hűvös az idő és es….…. az eső, de 

május….…. már legtöbbször igazán meleg van. 

Már márciusban megkezdőd…….. a kertek…….. a munka. Az emberek ás…..…., 

gereblyéz…….., magokat vet…….. és virágokat ültet……... A gyerekek 

szívesebb….. játsz…….. a szabad….…., mint tél….….. . Fociznak, bicikliz…….., 

kosárlabdáz…….. vagy görkorcsolyáz…... Én tavasz…….…. a 

legszíves….……… pingpongoz……... a kert……... . 

 

18. Olvasd el a következő szöveget, és felelj a kérdésekre röviden! 

 

Elutazunk 

 

Holnap szombat van. A család elutazik Badacsonyba. A mama és a papa már 

reggel hat órakor kel fel, és mindent elkészít. A gyerekek nem hatkor, hanem 

csak fél hétkor kelnek fel. A reggeli után mind a négyen elindulnak a 

buszmegállóhoz, és várnak a buszra. Amikor a busz megérkezik, felszállnak és 
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leülnek. Zoli útközben ki akar nézni az ablakon, mert látni akarja a szép tájat, 

ezért az ablakhoz ül. Zsuzsa, a nővére a buszon olvas. 

Kilenc óra harminckor érkeznek meg Badacsonyba. Felmennek a hegyre. A 

hegytetőről lenéznek a Balatonra. Látják a hatalmas tavat meg a túloldalon 

Fonyódot. Délben lesétálnak a hegyről, és bemennek egy kerthelységbe. A 

gyerekek spagettit akarnak enni, de nincs. Így gulyáslevest esznek. A papa nem 

eszik levest, hanem szarvaspörköltet rendel. A mama egy halászlét kér. Délután 

lemennek a partra, mert a gyerekek hajót akarnak látni. Megnézik a vásárt is, és 

megisznak egy üdítőt egy kis kávéházban. Este fáradtan, de sok élménnyel 

mennek haza. 

 

a. Felelj röviden a kérdésekre a szöveg alapján! 

 

Hova kirándul a család szombaton? ___________________________________ 

Hány órakor kelnek fel a szülők? ______________________________________ 

Mikor kel fel Zsuzsa? _______________________________________________ 

Mivel utaznak? ____________________________________________________ 

Hány órakor érkeznek Badacsonyba? __________________________________ 

Mit látnak a badacsonyi hegyről?______________________________________ 

Hol ebédel a család? _______________________________________________ 

Ki mit eszik? ______________________________________________________ 

Mit csinál a család délután? __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

b. Hol van Badacsony? 

Keresd meg a földrajzi atlaszban! 

 

19. Olvasd el a következő szöveget, és keress benne olyan szavakat, 

amelyek a télre vonatkoznak! (6.) 

Münchentől Bukarestig szenvednek az autósok a havazás miatt, különösen a 
hegyvidékeken nehéz közlekedni. A Magas-Tátrában napok óta fokozott 
lavinaveszély van. 

Erdélyben főleg a hegyvidéken fekvő megyékben nehezíti a közlekedést a 
havazás. Hétfőn és kedden hajnalban Bukarestben is havazott, de a lehullott 
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csapadék nem volt olyan jelentős mennyiségű, hogy fennakadást okozott volna a 
közlekedésben. Nem így történt Erdélyben, ahol a hegyvidéki megyékben már a 
hétvégén néhány centiméter vastagságú hóréteg fedte az utcákat, de Máramaros 
megyében például kedden hajnalban már 25-45 centiméter vastagságú hóréteget 
mértek. 

A meteorológiai előrejelzések alapján szerda reggelig sárga jelzésű – vagyis a 
legenyhébb – hóviharriadó lép érvénybe nyolc erdélyi megyében.  
Forrás: http://index.hu/bulvar/2009/02/17/havasak_jegesek_az_utak_kozep-europaban [2009.02.17.]. 

 

20. Olvasd el a szöveget! (6.) 

a. Készíts egy listát arról, mire van szükséged! 

b. Készítsd el az asztali díszt, és rajzold le! 

 

Tavasz-varázsoló asztali dísz 

 

Bár még nincs vége a télnek, már az utolsókat rúgja! Én már nagyon drukkolok, 

várom a meleget, a tavaszt, amikor nyílnak végre a virágok. De nem csak 

drukkolok, segítek is a tavasznak. Ha van kedved velem tartani, te is kikeletet 

varázsolhatsz a szobádba néhány nap alatt! 

Lássunk hát hozzá a nagy tavaszvarázsolás előkészítéséhez. Egy kartonlapra 

lesz hozzá szükség, körülbelül 40 x 20 cm-esre. Félbehajtjuk, és a félbehajtott 

lap egyik oldalán, az aljától 10 cm-re vágunk egy lyukat. A kartonra élénk 

színekkel kedves tavaszi tájat festünk, kifestjük a lyukon keresztül látszó belső 

oldalt is. 

Majd felállítjuk a kartont, mint egy naptárt, alá pedig beteszünk egy pohárkát 

vízzel, amibe barkát, cseresznye- vagy aranyesőágakat teszünk. Aztán nincs 

más dolgunk, mint picit várni.... és néhány napon belül, csiribú-csiribá, 

megérkezik a tavasz a szobánkba! Reméljük, nemsokára a természetbe is!   
Forrás: www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kgc/0/29582/1 - 18k [2015.03.12.]. 

 

21. Olvasd el a következő levelet, és felelj röviden a kérdésekre a szöveg 

alapján! (7.) 

 

Szia Nagyi! 
 
A múlt héten kirándultunk az iskolával. Egy csokigyárban voltunk. Itt meg-

nézhettük, hogyan készül a csokoládé. Milyen alapanyagok kellenek hozzá, 

honnan származnak. Először egy filmet láttunk, és azután megmutatták a gyárat. 

Kóstolhattunk is, amennyit csak bírtunk. 

Fotó is készült erről a kirándulásról. Elküldöm neked és elmesélem, kik vannak 

rajta, mert ők a barátaim.  

A legjobb barátom Péter. Ő mellettem áll a fényképen. Zöld pólót és kék 

farmernadrágot hord. Barna rövid hajú és szemüveges. Ő nagyon szereti a 

http://index.hu/bulvar/2009/02/17/havasak_jegesek_az_utak_kozep-europaban
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk
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csokit, mégis vékony. Peti szeret focizni és úszni. Nyáron sokat járunk együtt az 

uszodába. Éva is gyakran velünk tart. Ő az a magas szőke lány Péter mellett a 

képen. Piros ruha van rajta. Nagyon szereti a ruhákat, és szoknyát is gyakran 

hord. Sokat röplabdázik. Egy csapatban játszik, és kétszer hetente van edzése. 

Éva sokat olvas, és szeret zenét hallgatni.  

A fényképen Éva mögött láthatod Laurát. Ő kicsi, molett, és fekete rövid haja van. 

Ő most költözött ide. Csak egy hónapja jár az iskolánkba. Szerintem nagyon 

helyes. Már sokat beszélgettem vele. Van egy fiú ikertestvére, Gergő. Ő piros 

nadrágot és sárga pulóvert hord. Péter előtt áll a képen. Gergő csendes, és nem 

beszélget túl sokat. Hiányoznak neki a régi barátai. Péterrel barátkozik. Az 

osztályban is egymás mellett ülnek. 

Holnap délután együtt megyünk majd biciklizni. Megmutatjuk Laurának és 

Gergőnek a környéket. Ha szép meleg idő lesz, megállunk egy kis tó mellett és 

fürdünk is.  

Hétvégén jövünk hozzád. Hozok majd több képet a kirándulásról. 

 

Sok puszi 

Zsuzsi 

 

Hol volt Zsuzsa?  _______________________________________________  

Mikor volt ott?  __________________________________________________  

Kivel volt ott?  __________________________________________________  

Hány gyerekről ír Zsuzsa a levélben?  _______________________________  

Mit tudunk meg Petiről?  __________________________________________  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ki jár gyakran röplabdázni?  _______________________________________  

Ki új Zsuzsa iskolájában?  ________________________________________  

Miért mennek a gyerekek holnap kerékpározni?  _______________________  

______________________________________________________________ 

 

22. Olvasd el a kirándulásról szóló szöveget! (9.) 

 

• Szavak hiányoznak a szövegből. 

• Válaszd ki a megadott szavakat (A–l) a megszámozott (1–9) 
kihagyásokhoz!  

• Két szó nem illik a szövegbe.  

• Írd bele a megoldásokat a szöveg alatt található táblázatba!  

• Az első (0) a mintamegoldás. 
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Kirándulás 

Az emberek (0) _________ szívesen kirándulnak. Jó idő van, süt a nap, és nincs 

már (1) _________. A Kiss család vonattal utazik egy szép (2) _________. 

Reggel 7 órakor indul apa, anya és a két gyerek a pályaudvarra. Ott vonatra  

(3) _________, és 7 óra 45 perckor már a városban vannak. Először a főtérre 

mennek. Egy (4) _________ isznak egy kávét és tortát esznek. Utána a (5) 

_________ mennek. A múzeumlátogatás után a gyerekek egy játszótéren (6) 

_________. Ebédelni egy (7) _________ megy az egész család. Délután (8) 

_________ utaznak egy rokonhoz, Mária nénihez. Este sietnek a 

(9) _________, és autóbusszal mennek haza. 

Forrás: Pathy/Seper: Az én világom 119. o. 

 

A buszmegállóba 

B hideg 

C játszanak 

D étterembe 

E kávéházban 

F könnyű 

G múzeumba 

H szállnak 

I tavasszal 

J télen 

K városba 

L villamossal 

 

Megoldás 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I          
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Társalgás 

 

23. Játsszátok el a következő szituációkat! 

a. Ruhát vásárolsz – vevő + eladó 

b. Tanácsot adsz ruhavásárlásnál – két barát/barátnő 

c. Beszélgetsz a barátoddal/barátnőddel – Mit csináltok a 

szabadidőtökben? 

d. Bemutatod a családodat – egy cserediáknak/egy új osztálytársnak 

e. Tervezel egy utazást – a barátoddal/barátnőddel 

 

Szövegalkotás 

 

24. Írj fogalmazásokat a következő címekkel!  

 

a. A tavasz – Írj kb. 100 szót! 

b. A családom – Írj kb. 100 szót! 

c. A barátom / barátnőm családja – Írj kb. 100 szót! 

d. A barátnőm / a barátom – Írj kb. 80 szót! 

e. Húsvét – Írj kb. 80 szót! 

 

Nyelvi közvetítés 

 

25. Fordítsd le a következő mondatokat! (5.) 

Ich habe heute Geburtstag. Greta hat eine bunte Federschachtel. Auf dem Tisch 

ist eine Torte. Es gibt in der Stadt einen schönen Park. Ich habe eine Katze. Wir 

sind in Kecskemét. Das Mädchen hat kein Tablet. Meine Tante ist Ärztin. Die 

Familie hat ein schönes Haus. Mein Freund hat ein rotes Moped. Das Kind hat 

keinen Hund. 

 

26. Fordítsd le a következő mondatokat! (8.) 

Nem láttam senkit a ház előtt. Tegnap vettem a barátomnak egy szép ajándékot 

születésnapjára. Erről az uszodáról beszéltünk szombaton az 

unokatestvéremmel. Ezt az órát a nagynénémtől kaptam a névnapomra. Valakitől 

hallottam, hogy Pali holnap Budapestre utazik. 


