
Magyar Lecke: Mari, te hogy vagy?                                                                  Kezdő online 3 

 

1. A:  Szia, Mari. 

            B:  Szia, Feri.  

            A:  Mari, te hogy vagy? Te jól vagy?  

            B:  Köszönöm, én jól vagyok. És te hogy vagy? 

            A:  Én is jól vagyok. Igen, jól vagyok.  

 

2. A:  János, te itt vagy?  

B:  Igen, én itt vagyok. Hogy vagy, Emese? 

A:  Köszönöm, jól vagyok. 

B:  Minden rendben van? 

A:  Igen, minden rendben van. 

 

3. A:  Pamela, te ma itthon vagy?  

B:  Igen, én ma itthon vagyok. 

A:  És Greg is itthon van? 

B:  Igen, ő is itthon van. Mi ma itthon vagyunk.  

A:  Ti hogy vagytok? 

B:  Köszönöm, mi jól vagyunk.  

 

4. A: Teri néni, maga hogy van? 

B:  Köszönöm, én nem vagyok jól.  

A:  Pista bácsi itthon van?  

B:  Nem, ő nincs itthon.  

 

Nyelvtan 

1.  én vagyok, te vagy, ő van … 

               én vagyok                              én jól / itt / itthon vagyok 

               te vagy                                   te jól / itt / itthon vagy 

   maga /  ő van                          maga / ő jól / itt / itthon van  

              mi vagyunk                           mi jól / itt / itthon vagyunk 



               ti vagytok                               ti jól / itt / itthon vagytok 

maguk / ők vannak                maguk / ők jól / itt / itthon vannak 

 

2. én nem vagyok, te nem vagy, ő nincs(en) … 

               én nem vagyok                               én nem vagyok jól / itt / itthon  

                te nem vagy                                   te nem vagy jól / itt / itthon  

     maga / ő nincs                               maga / ő nincs jól / itt / itthon   

              mi nem vagyunk                             mi nem vagyunk jól / itt / itthon  

                ti nem vagytok                                ti nem vagytok jól / itt / itthon  

maguk / ők nincsenek                    maguk / ők nincsenek jól / itt / itthon  

 

 

Szókincs – itthon vagy otthon? 

1. itt  ----- itthon   

ott ----- otthon  

2. Kanada, itt            ----- itthon 

Magyarország, ott ----- otthon 

 

 

Nyelvtani gyakorlás 

1. A:  Vivien, te hogy _______________? 

B:  Köszönöm, én jól ________________. És te, Viki, te hogy ______________? 

A:  Én is jól _______________.  

B:  Minden rendben _______________? 

A:  Igen, minden rendben ________________.  

 

2. A:  Szia, Dóri. Vivien otthon _______________? 

B:  Nem, ő ________________ otthon.  

A:  És te jól _______________? 

B:  Nem, én _______________ jól.  

 

3. A:  Béla és Sanyi itthon _________________? 



B:  Nem, ők _________________ itthon.  

 

4. A: Ti hogy _______________? 

B:  Köszönöm, mi jól _______________.  

 

Beszédhelyzet – Köszönés / Mi újság? / Milyen idő van ma? 

1. A:  Szia Vali! Hogy vagy? 

B:  Szia Rita! Én jól vagyok. Mi újság? 

A:  Semmi különös. Szép idő van kint.  

B:  Igen, ma szép idő van kint.  

 

2. A:  Gábor, te vagy az? Mi újság? 

B:  Igen, én vagyok. Nincs semmi újság. 

A:  Ma nagyon meleg van.  

B:  Igen, ma valóban nagyon meleg van.  

 

3. A:  Szervusz Helga. 

B:  Szervusz Ricsi. Jól vagy?  

A:  Igen, én jól vagyok.  

B:  Minden rendben van?  

A:  Minden rendben van. Sajnos, ma nagyon hideg van.  

B:  Igen, ma tényleg nagyon hideg van. Ma rossz idő van.  

 

4. A:  Jó napot tanárnő! Maga hogy van? 

B:  Szervusz, Niki. Köszönöm, én jól vagyok. És te hogy vagy? 

A:  Én is jól vagyok. Ma gyönyörű idő van kint. 

B:  Igen, az idő nagyon szép.  

 

Megoldókulcs    Answer Key 

Nyelvtani gyakorlás 

1. A:  Vivien, te hogy ____vagy___? 

B:  Köszönöm, én jól ___vagyok____. És te, Viki, te hogy ___vagy____? 

A:  Én is jól ___vagyok____.  

B:  Minden rendben ____van____? 



A:  Igen, minden rendben ____van____.  

 

2. A:  Szia, Dóri. Vivien otthon ____van____? 

B:  Nem, ő ___nincs____ otthon.  

A:  És te jól ___vagy____? 

B:  Nem, én __nem vagyok___ jól.  

 

3. A:  Béla és Sanyi itthon ___vannak___? 

B:  Nem, ők ___nincsenek____ itthon.  

 

4. A: Ti hogy ____vagytok____? 

B:  Köszönöm, mi jól ____vagyunk_____.  

 

 

 

 


