Magyar Lecke: Alex, te hol vagy?
I.
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Alex, te hol vagy?

1. A: Alex, te hol vagy?
B: Én a szobában vagyok.
A: Te a nappaliban vagy?
B: Nem, én nem a nappaliban vagyok. Én a gyerekszobában vagyok.
A: És Amy hol van?
B: Ő a konyhában van. Bocsánat, nem, ő nincs a konyhában. Ő az ebédlőben van.

2.

A: Tamás, te bent a lakásban vagy?
B: Nem, én most kint vagyok a kertben.

3. A: Hol van Judit? Ő nincs itthon.
B: Igen, ő most nincs itthon, mert ő a belvárosban van.
A: A belvárosban?
B: Igen, ő ott van. Ő a magyar boltban van.

4. A: Sziasztok, Kati és Szilvia! Ti az iskolában vagytok?
B: Igen, mi most az iskolában vagyunk. Mi a teremben vagyunk.
A: És hol van a tanárnő?
B: Ő nincs itt.

5. A: Kati és Szilvia itthon vannak?
B: Nem, ők nincsenek itthon. Ők most az iskolában vannak.

6. A: Hol van Viktória?
B: Sajnos, ő nincs itthon. Ő étteremben van.
A: Ő milyen étteremben van?
B: Ő egy magyar étteremben van a belvárosban.
A: A Budapest Étteremben? Ott nagyon finom magyar étel van.
7. A : Hol van a fekete esernyő?
B: Ott a sarokban. Igen, a sarokban van.

Nyelvtan: Hol? … -ban / …-ben
1. Hol van a banán? A kosárban van a banán.
Igen, a banán a kosárban van.
2. Hol van a tanár?

Az iskolában van a tanár.
Igen, a tanár az iskolában van.

3. Hol van Anett?

Az épületben van Anett.
Igen, Anett az épületben van.

4. Hol van Rita?

Az üzletben van Rita.
Igen, Rita az üzletben van.

Gyakorlás: Hol? … -ban / …-ben
A)

1. Hol van Bálint?

Az (étterem) __________________ van Bálint.
Igen, Bálint az (étterem) _________________ van.

2. Hol van Anna?

A (templom) __________________ van Anna.
Igen, Anna a (templom) ______________ van.

3. Hol van Sanyi?

A (bank) _____________________ van Sanyi.
Igen, Sanyi a (bank) _______________ van.

4. Hol van Judit?

Az (állatkert) __________________ van Judit.
Igen, Judit az (állatkert) _________________ van.

5. Hol van a sajt?

A (hűtő) ________________ van a sajt.
Igen, a sajt a (hűtő) ________________ van.

6. Hol van a lakáskulcs? A (táska) _________________ van a lakáskulcs.
Igen, a lakáskulcs a (táska) _______________ van.

B) 1.

Mari otthon van?

Nem, ő nincs otthon.
Ő a könyvtárban van.
Igen, ő a könyvtárban van.

2.

Piri néni a konyhában van?

Nem, ő nincs a (konyha) ____________.
Ő a (kert) _____________ van.
Igen, ő a (kert) _____________ van.

3. Vilmos a boltban van?

Nem, ő nincs a (bolt) ________________.
Ő a (park) ______________ van.
Igen, ő a (park) ____________ van.

II.

Alex, hol van az újság?

1. A: Alex, hol van az újság?
B: Az újság? Az újság a barna asztalon van.
A: Nem, ott nincs. Az újság nincs a barna asztalon.
B: Bocsánat! Az újság a polcon van. Igen, ott van a polcon.

2. A: Hol van Tamás? Ő a nappaliban van?
B: Nem, ő most az erkélyen van. Ma szép napos idő van.

3. A: Hol van a fekete táska?
B: A kis széken. Igen, a fekete táska a kis széken van.
A: Köszönöm, a táska valóban ott van.

4. A: Judit az egyetemen van?
B: Igen, ő az egyetemen van. És Mária hol van? Ő a postán van?
A: Nem, nem a postán. Ő a piacon van. Mária most a zöldség piacon van.

5. A: Viktória, hol van az új barna cipő?
B: Az új barna cipő a folyosón a padlón van.
A: Köszönöm. Igen, a cipő itt van a folyosón.

Nyelvtan: Hol? … -n / …-on / …en / …ön
1. Hol van az esernyő?

A padlón van az esernyő.
Igen, az esernyő a padlón van.

2. Hol van a telefon?

Az asztalon van a telefon.
Igen, a telefon az asztalon van.

3. Hol van az újság?

A széken van az újság.
Igen, az újság a széken van.

4. Hol van a dinnye?

A földön van a dinnye.
Igen, a dinnye a földön van.

Gyakorlás: Hol? … -n / …-on / …en / …ön
A) 1. Hol van a kiskutya?

A (szőnyeg) _________________ van a kiskutya.
Igen, a kiskutya a (szőnyeg) _________________ van.

2. Hol van az új naptár? A (fal) __________________ van az új naptár.
Igen, az új naptár a (fal) ________________ van.
3. Hol van Zsuzsika?

Az (udvar) _________________ van Zsuzsika.
Igen, Zsuzsika az (udvar) _________________ van.

4. Hol van Evelyn?

Egy (koncert) _________________ van Evelyn.
Igen, Evelyn egy (koncert) ________________ van.

5.

Hol van Christian?

(Magyarország) _______________ van Christian.
Igen, Christian (Magyarország) _______________ van.

6.

Hol van Andrea?

(Budapest) ______________ van Andrea.
Igen, Andrea (Budapest) __________________ van.

B) 1.

Imola otthon van?

Nem, ő nincs otthon.
Ő a piacon van.
Igen, ő a piacon van.

2. Zsolt az egyetemen van? Nem, ő nincs az (egyetem) _______________.
Ő egy (interjú) __________________ van.
Igen, ő egy (interjú) ________________ van.
3. Vasily otthon van?

Nem, ő nincs otthon.
Ő a felnőtt magyar (óra) ________________ van.
Igen, ő a felnőtt magyar (óra) _________________ van.

