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 Mit kérsz? 

 Egy körtét kérek. 

V. Vásárolok  
 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  

Zsuzsa vásárol 

 

Zsuzsa: Jó napot kívánok! 

Eladó: Jó napot kívánok! Mit parancsol? 

Zs.: Almát kérek.  

E.: Milyen almát kér? Pirosat vagy sárgát? 

Zs.: Pirosat. Mennyibe kerül az alma? 

E.: 350 forintba. Hány kilót kér? 

Zs.: Egyet. 

E.: Még mit adhatok? 

Zs.: Köszönöm, mást nem kérek.  

       Mennyit fizetek? 

E.: 350 forintot. 

Zs.: Tessék! 

E.: Köszönöm a vásárlást! Viszontlátásra! 

Zs.: Viszontlátásra! 

❖ Kérsz almát? 

• Köszönöm, nem kérek. 
 

   Mit kérsz?  

 Almát kérek. 

   Milyen almát kérsz? 

 Pirosat. 

   Hány almát kérsz? 

 Két almát. / Kettőt.  

Igaz vagy hamis? / 
Richtig oder falsch? 
 
A lány gyümölcsöt vásárol.  

Igaz 

Egy kiló alma hatszázötven 

forintba kerül.  

_________________________ 

Zsuzsa sárga almát vesz. 

_________________________ 

Zsuzsa tíz banánt vásárol. 

_________________________ 

A kislány háromszázötven 

forintot fizet.  

_________________________ 
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Nyelvtan / Grammatik 

 

1. Tárgyeset / 4. Fall  
 

– a Függelékben / im Anhang 
 
Kérek egy füzetet.  

Látok egy piros autót. 

Vásárolok egy kiló almát. 

350 forintot fizetek. 

 

2. Igeragozás egyes számban / Konjugation in der Einzahl 

 
kér, vásárol, fizet, lát  

 

(én) vásárolok látok kérek  fizetek 

(te) vásárolsz látsz kérsz fizetsz 

(ő / ön) vásárol --- lát --- kér ---  fizet --- 

 

3. Tagadás / Verneinung 

a)  

  

 

 

b)  

 

 

 

 

c)  

 

  

  Kérsz almát? 

 Nem kérek. 

  Almát kérsz? 

 Nem almát, hanem körtét [kérek]. 

  Te kérsz almát? 

 Nem én [kérek almát], hanem Zoli [kér almát]. = Nem én, hanem Zoli. 
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Gyakorlatok / Übungen 
 

1. Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach Gehör! 

Hosszú vagy rövid magánhangzókat hallasz? Hörst du lange oder kurze 

Selbstlaute? 

 

k..…r…..k – k.….r…..k – k.….r.….k v.....s.....rn.....p – v......s.…r, 

t..…v..… – t.….v..…,  k.….tt...… – k.…t,  

..…ll..…,     v..…n..…lz..…,     c..…r..…z..…,  gy..…m..…lcs,  

v..…v..…,  ..…l..…d..…,  

sz..…k..…, b..…rn..…, sz..…k..…ll..…s, ..…l..…cs..…ny,  

h..…ssz..…, n..…v..…r 

  

2. Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze! 

 

– Mit kérsz? (te)   – Almát kérek. 

– Mit kér……? (te)   – Körte…… kér…… . 

– Mit kér……? (te)   – Szőlő…… kér…… . 

– Mit vásárol……? (te)   – Egy könyv…… vásárol…… . 

– Mennyit fizet……? (én) – Három euró…… fizet…… . 

     – Mit kér……  Zoli?  – Egy könyv…… kér…… . 

     – Mennyit fizet…… Kati? – 10 euró…… fizet…… . 

 

3. Keress szavakat! / Sammle Wörter!  

 

Kit? apát,  _________________________________________________  

Mit? könyvet,  _______________________________________________  

Milyet? pirosat,  _____________________________________________  

Hányat? egyet, ______________, hármat,  _________________________  

Gyümölcsöt: almát,  __________________________________________  

Zöldséget: karfiolt,  __________________________________________  

Ruhát: pulóvert,  _____________________________________________  
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Élelmiszert: szalámit,  _________________________________________  

Játékot: macit,  ______________________________________________  

 

4. Beszélgessünk a minta alapján! / Unterhalten wir uns anhand des 

Musters! 

 

 Kérsz gesztenyét? Möchtest du Kastanien?                                     

 Tessék? Még egyszer!   

 Lassabban! 

Wie bitte? Noch einmal!  

Langsamer! 

 Kérsz gesztenyét?  Möchtest du Kastanien? 

 Nem értem. Mit jelent a 

‘gesztenye’? 

Ich verstehe es nicht.  

Was bedeutet ‘Kastanie’? 

 Egy gyümölcs, maróni. Eine Obstsorte. Maroni. 

 Aha, köszönöm! Igen, kérek! Ah, danke. Ja, ich möchte welche. 

 

 

 

 

 

 

5. Egészítsd ki a rövid párbeszédeket! / Ergänze die kurzen Dialoge!  

 

 Mit kérsz?   _______________________? 

 ___________________kérek. 
 

 Pirosat. 

 
 

 ______________________?   Hány kiló barackot kérsz? 

 Köszönöm, mást nem. 
 

 ______________________. 

 

 ______________________?   

 Két euróba. 
  

 

 
gesztenye 
banán 
sárgarépa …    

 
 

gyümölcs       zöldség 
maróni        

 sárga         hosszú      édes … 
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6. Képezd a szavak tárgyesetét! / Bilde den 4. Fall! 

Csoportosítsd a szavakat! A füzetedben dolgozz! / Arbeite in deinem Heft! 

 

-t -´t -ot -at -et -öt Kivétel! 

    jégkrémet  kenyeret 

 

kenyér, jégkrém, virsli, alma, körte, narancs, csokoládé, fagylalt, almalé, tea, 

tök, kávé, kakaó, sütemény, torta, gyümölcslé, szőlő, répa, paradicsom, uborka, 

tej, ásványvíz, üdítő, szilva, sajt, füzet, könyv, ceruza, radír, toll, tolltartó, maci, 

mappa, napló, szótárfüzet, vonalzó, kisvonat, labda, baba, kisautó, só, babaház 

 

7. Keresd meg az odaillő mennyiséget vagy mértékegységet! / Suche die  

     passenden Maßeinheiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egy pár virsli,_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

8. Ugye, emlékszel a kivételekre? / Kannst du dich noch an die  

Ausnahmen erinnern? 

További szavak a Függelékben / Weitere Wörter im Anhang 

 

 

 

 

  

egy pár 
25 deka 

              2 üveg 
3 liter 

doboz 
két szelet 

három tábla 
négy darab  
                     egy csésze 
egy pohár 

 torta 
               kakaó 

almalé 
                 csokoládé 

szalámi 
                  virsli 

jégkrém 
tej 

                           sajt 
sütemény 

kenyér – kenyeret 

víz – vizet 

cukor – cukrot 

almalé – almalevet  

gyümölcslé – gyümölcslevet 
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9. Egészítsd ki a következő mondatokat! / Ergänze die Sätze! 

 

Kér…… (én) egy kiló barack……, egy ___________ jégkrém……,  

három __________ virsli……, egy ___________ kóla…… és  

két _____________ sütemény……. . Vásárol…… (én) egy füzet…… . 

 

10.  Olvasd el a párbeszédet, majd felelj a kérdésre! / Lies den Dialog und  

        beantworte die Frage! 

Anna bevásárol 

 

Anna: Jó napot kívánok! 

Eladó: Jó napot! Tessék parancsolni! 

Anna: Kérek egy kiló kenyeret, három zsemlét, egy csomag vajat és egy 

üveg mézet. 

Eladó: Még mit adhatok? 

Anna: Mennyibe kerül egy kiló körte? 

Eladó: 320 Ft-ba kerül. 

Anna: Akkor kérek szépen egy fél kilót.  

Eladó: Milyen körtét kér? Zöldet vagy sárgát? 

Anna: Sárgát. 

Eladó: A narancs is friss és olcsó. 

Anna: Köszönöm, narancsot nem kérek. Mennyit fizetek? 

Eladó: 1223 forintot. 

Anna: Tessék! 

Eladó: Köszönöm! 

Anna: Viszontlátásra! 

Eladó: Viszontlátásra! 

 

Mit vásárol Anna? / Was kauft Anna? 

Húzd alá a szavakat! / Unterstreiche die Wörter! 

 

kenyeret, tejet, kiflit, zsemlét, mézet, vajat, körtét, almát, lekvárt, felvágottat, 

szilvát 
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1 kg Brot 
2 kg Äpfel 
25 dag Käse 
4 Paar Würstel 
10 Semmeln 
3 Liter Apfelsaft 

11. Alkoss mondatokat a minta szerint! / Bilde Sätze nach dem Muster! 

A szavak sorrendjét is állapítsd meg! / Stelle auch die Reihenfolge der Wörter fest! 
 

kér, (én), alma, piros, kiló, egy:  (Én) Kérek egy kiló piros almát. 

kér, (te), füzet, nagy, darab, három  ______________________________  

 __________________________________________________________  

vásárol, Kati, nadrág, kék, egy  _________________________________  

 __________________________________________________________  

vásárol, mama, kenyér, kiló, (kettő) / két  __________________________  

 __________________________________________________________  

lát, (én) egy fiú  _____________________________________________  

 __________________________________________________________  

fizet (te), alma, kiló, három _____________________________________  

 __________________________________________________________  

fizet (én), kenyér, kifli, egy, három, kiló, és  ________________________  

 __________________________________________________________  

 

12.  Egészítsd ki a párbeszédet! / Ergänze den Dialog! 

 

Zoli: Jó ___________________________________________ ! 

Eladó: Szervusz, Zoli! Mit kérsz? 

Zoli: Egy piros mappát kérek. 

Eladó: _______________________ kérsz? Nagyot vagy kicsit? 

Zoli: Nagyot ______________. Mennyi…… _____________ a mappa? 

Eladó: 1 euró 90 centbe (1,9 euróba). 

Zoli: Tessék!  

Eladó: _______________________. Viszontlátásra! 

Zoli: _________________________________ ! 

 

13.  Írj párbeszédet! / Schreibe einen Dialog! 

 

Dein Einkaufszettel: 

 

 

 

Insgesamt zahlst du 2985 Ft. 

  

Im Ungarischen 
immer Einzahl: 
almát, körtét, … 
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14. Írj egy párbeszédet! / Schreibe einen Dialog! 

 

Du kaufst drei große Hefte, eine schwarze Mappe, einen Kugelschreiber und 

einen Bleistiftspitzer. Insgesamt zahlst du acht Euro. 

 

15.  Kérdezzétek egymást a minta alapján! / Fragt einander nach dem    

   Muster! 

 

 

 

 

 

 Kérsz almát?  

 Köszönöm, nem kérek. 

 

16.  Fordítsd le a következő mondatokat! / Übersetze die folgenden Sätze! 

 

Was wünschen Sie? Was möchtest du? Wie viel kostet das Heft? Wie viel 

kostet das Buch? Wie viel kosten die Äpfel?(!) Wie viel kosten die Bananen?(!) 

Was darf es noch sein? Wie viel bezahle ich? Danke für den Einkauf. 

Zwei Kilo Orangen, bitte. Zehn Stück Eier, bitte. Ich kaufe ein Heft. Kati kauft 

einen Pullover. Ich zahle einen Tee. Du kaufst drei Bleistifte.(!) Zoli kauft fünf 

Hefte.(!) Ich kaufe eine Torte, eine Flasche Mineralwasser und einen Kilo 

Zucker. 
 

17.  Kérdezd a padtársadat a minta szerint! / Frage deinen  

    Nachbarn/deine Nachbarin nach dem Muster! 

 

– Hogy hívják édesapádat? – Kiss Péternek hívják [édesapámat]. 

– Hogy hívják ……........…..-t?  _______________________________  
 

18.  Felelj a kérdésekre tagadó válasszal! / Beantworte die Fragen  

 verneinend! 
 

– Kérsz virslit? – Nem kérek.  

– Vásárolsz kenyeret? –  _______________________________________  

– Egy szelet tortát kérsz? –  _____________________________________  

– Kérsz egy szelet süteményt? –  ________________________________  

Kérsz 

almát? 
körtét? 
egy ceruzát? 
teát? 
kakaót? 
…….. 

 

Köszönöm,  

nem kérek. 
 
kérek. 
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– Te kérsz kakaót? – Nem én kérek, hanem Zoli. 

– Te kérsz szendvicset? –  _____________________________________  

– Kakaót kérsz? –  ___________________________________________  

 

19.  Olvasd el a szöveget, és állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a  

       kijelentések! / Lies den Text und stelle fest, ob die Aussagen 

       richtig oder falsch sind! 
 

Az élelmiszerboltban 

Az élelmiszerboltban éppen három nő, egy férfi és két gyerek vásárol. Az üzlet 

nem nagy, de szép, és sok minden kapható benne. 

Az egyik nő kenyeret, sajtot, kolbászt és karfiolt kér. A kenyér sajnos nem 

friss, így nem vesz kenyeret. A férfi édességet és sajtot vásárol. A gyerekek 

csokoládét és rágógumit vesznek, és fagylaltot is szeretnének vásárolni, de 

az nincs. A másik két nő még nem vásárol, csak beszélget. 
 

Igaz / hamis? – Richtig / falsch? 
 

hamis Az üzletben négy ember van.  Fagylalt nincs. 

 A bolt nem szép.  Kenyér nincs. 

 A férfi karfiolt vesz.  A férfi sajtot is vesz. 

 Egy gyerek van az üzletben.  A másik két nő még nem 

vesz semmit. 

 

20.  Csoportosítsd az alábbi szavakat! / Gruppiere folgende Wörter! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tejtermék 
 

Túró Rudi 

pékáru 
 

kenyér 

ital 
 

szódavíz 

kenyér, tejföl, ásványvíz, gyümölcslé, túró, zsemle, vaj, kifli, joghurt, 
üdítő, tej, pogácsa, almalé, perec, Túró Rudi, szódavíz, kefir, limonádé 
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21. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! / Löse das Kreuzworträtsel! 

 

 Függőleges  Vízszintes 

1. Zwetschke I. Karotte 

2. Rettich II. Orange 

3. Ananas III. Kürbis 

4. Kirsche IV. Birne 

5. Himbeere V. Salat 

6. Paprika VI. Kastanie 

7. Zitrone VII. Mandarine 

8. Erdbeere   

9. Melone   
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Szavak / Wörter 

 

bolt -s Geschäft 

fizet zahlen 

kér bitten, er/sie möchte 

Köszönöm a vásárlást. Danke für den Einkauf. 

lát sehen 

Mást nem. Sonst nichts. 

Még mit adhatok? Was darf es noch sein? 

Mennyibe kerül a …?  Was kostet der/die/das…..? 

Mennyit fizetek?  Wie viel zahle ich? 

Mit parancsol? Was wünschen Sie? 

üzlet -s Geschäft 

vásárol (ein)kaufen 

vesz kaufen, nehmen 

 

gyümölcs -s Obst 

alma -r Apfel 

banán -e Banane 

barack -r Pfirsich 

cseresznye -e Kirsche 

dió -e Nuss 

eper -e Erdbeere 

gesztenye -e Kastanie, -e Maroni 

körte -e Birne 

mandarin -e Mandarine 

meggy -e Weichsel, -e Sauerkirsche 

narancs -e Orange 

szilva -e Zwetschke 

szőlő -e Weintraube 
  

zöldség -s Gemüse 

krumpli / burgonya -e Kartoffel 

paradicsom -e Tomate 

paprika -r Paprika 

répa -e Rübe 

saláta -r Salat 
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sárgarépa -e Karotte 

tök -r Kürbis 

uborka -e Gurke 

 

ételek Speisen 

cukor  -r Zucker  

csokoládé -e Schokolade 

édesség -e Süßigkeit 

élelmiszer  -s Lebensmittel  

fagylalt (fagyi) -s Eis 

felvágott -r Aufschnitt 

jégkrém -s Speiseeis, -e Eiscreme 

joghurt -s Jogurt 

kenyér -s Brot 

kifli -s Kipferl 

kolbász -e Wurst; -e Dauerwurst 

lekvár -e Marmelade  

liszt -s Mehl  

méz -r Honig 

rágógumi -r Kaugummi 

sajt -r Käse 

só -s Salz 

sütemény -e Mehlspeise 

szalámi -e Salami 

tejföl -r Sauerrahm 

tojás -s Ei 

torta -e Torte 

túró -r Topfen, -r Quark 

vaj -e Butter 

virsli -s Würstel 

zsemle -e Semmel 

 
italok Getränke 

almalé -r Apfelsaft 

ásványvíz -s Mineralwasser 

dzsúsz  -r Fruchtsaft, -r Juice  

gyümölcslé -r Obstsaft 

kakaó -r Kakao 
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kávé -r Kaffee 

narancslé -r Orangensaft 

tea -r Tee 

tej -e Milch 

üdítő -s Erfrischungsgetränk 

 

mértékegységek, 

mennyiségek 

Maßeinheiten,  

Mengen 

csésze -e Tasse 

darab -s Stück 

dekagramm (deka) -s Dekagramm 

doboz -e Schachtel 

egy pár ein Paar / ein paar 

fél halb 

negyed -s Viertel 

kiló -s Kilo 

liter -r Liter 

deciliter -r Deziliter 

szelet  -e Scheibe, -s Stück 

üveg / palack -e Flasche 

zacskó -s Sackerl 

zsák -r Sack 

 
 
 

  


