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Beszélgetés: Beszélgetés a vásárlásról és a vásárlási szokásokról. 

1. Te milyen gyakran vásárolsz élelmiszert? Te csinálsz heti nagybevásárlást? Te írsz egy 

listát a vásárlás előtt?  

2. Te általában ugyanazt az élelmiszert veszed?  

3. Amikor te élelmiszert vásárolsz, te általában mit teszel a kosaradba: 

- húst (csirkehúst, marhahúst, borjúhúst, disznóhúst, pulykahúst, darált húst) 

- halat 

- tojást 

- tejet 

- sajtot 

- vajat, margarint  

- joghurtot 

- felvágottat, szalámit, kolbászt, virslit 

- kenyeret 

- gyümölcsöt (például almát, körtét, banánt, narancsot, szőlőt) 

- zöldséget (például krumplit / burgonyát, hagymát, fokhagymát, babot, sárgarépát) 

- friss paradicsomot, paprikát, uborkát, zöldhagymát 

- paradicsomszószt  

- cukrot 

- lisztet 

- olajat 

- fűszereket (például sót, őrölt feketeborsot, pirospaprikát) 

- tésztát (például makarónit, spagettit, széles metéltet, cérnametéltet) 

- rizset 

- szénsavas üdítőt, kólát  

- narancslét, almalét  

- kávét, teát 

- édességet, kekszet, csokoládét (csokit), fagylaltot (fagyit) 

- fagyasztott termékeket (például hamburgert, pizzát) 

- valami mást: _______________________________? 

4. Te hol szeretsz jobban vásárolni: nagy bevásárlóközpontban vagy kis élelmiszerboltban?  

Miért? 



5. Amikor vásárolsz, számodra mi fontos? Tedd sorrendbe 1-től 8-ig:  

1 legfontosabb, 8 legkevésbé fontos. 

       _______  széles (nagy) választék 

       _______  jó minőség 

       _______  kedves kiszolgálás 

       _______  olcsó árak vagy akciós termékek 

       _______  friss áru  

       _______  szép csomagolás  / Az áru szép csomagolásban van. 

       _______  a hely tisztasága  

       _______  kevés vásárló, nem zsúfolt hely 

6. Te általában hogyan fizetsz a kasszánál: készpénzzel, bankkártyával vagy hitelkártyával?  

 

Feladat: Tibor ma vendégeket vár vacsorára. A barátja, Albert és az ő menyasszonya, Franciska 

jönnek hozzá. Tibor húsos spagettit akar készíteni. Ő most a boltban vásárol hozzávalókat. 

Szerinted ő mit tesz a kosarába?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Nyelvtan  

a) Mennyi? 

    egy liter tej 

    egy tucat tojás 

    egy tábla csoki 

    egy doboz  papírzsebkendő 

    egy zacskó tészta 

    öt darab (db) paprika  

    egy csomó zöldhagyma 

    egy fej saláta / vöröshagyma 

    három cső kukorica  

                két kilogramm / kiló (kg) alma 

    tíz szelet sajt  

    húsz dekagramm / deka / (dkg) szalámi  

    egy rúd szalámi 

    két deciliter / deci (dl) tejföl 



    öt gramm (gr) pirospaprika  

    egy evőkanál só  

    egy csipetnyi bors  

    egy kávéskanál cukor  

    két gerezd fokhagyma 

    egy csokor petrezselyem / virág 

        

b) Mennyibe kerül? 

                Ez a doboz kávé 13 dollárba kerül.  Ez a doboz tea 6 dollárba kerül. 

                    A kávé egy kicsit drága. A kávé sokba kerül.  

                    A tea nem drága. A tea nem kerül sokba. 

                Ez a tuna szendvics 500 forintba kerül. Ez a szalámis szendvics 900 forintba kerül.  

                    A tuna szendvics nem drága. Az nem kerül sok pénzbe. 

                    A szalámis szendvics drága. Az sok pénzbe kerül. 

 

c) Melyik az olcsóbb? Melyik a legolcsóbb?  

    A tea olcsóbb, mint a kávé. A kávé drágább, mint a tea. A kávé többe kerül, mint a tea. 

 

                 

 

 

                  

 

              A tuna szendvics a legolcsóbb, mert csak 500 forintba kerül.  

              A tojásos szendvics drágább, mint a tuna szendvics. 

              A szalámis szendvics a legdrágább és a legfinomabb.  

 

 

Gyakorlás: A kis élelmiszerboltban 

Eladó:     Jó napot kívánok! Tessék, mit adhatok? 

Vásárló:  Jó napot! Kérek egy darab rozskenyeret. Friss a kenyér? 

Eladó:     Igen, a kenyér friss. Mai kenyér. És még mit parancsol? 

Vásárló:  Kérek húsz deka füstölt sajtot, egy rúd csípős szalámit és egy tucat tojást. 

Eladó:     És még valami mást is? 

Milyen szendvics? Mennyibe kerül? 

tuna szendvics 500 Ft 

tojásos szendvics 600 Ft 

szalámis szendvics 900 Ft 



Vásárló:  Igen, ezt a tábla mogyorós csokit is. Ez nagyon finom csoki. Magyar termék.  

                Ennyi lesz. Mennyit fizetek? 

Eladó:     Egy pillanat! __________  forintot fizet. 

Vásárló:  Itt hitelkártyát elfogadnak? 

Eladó:     Igen, elfogadunk hitelkártyát is. 

Vásárló:  Jó, akkor hitelkártyával fizetek. 

Eladó:     Rendben… Köszönöm a vásárlást. Viszontlátásra! 

Vásárló:  Én is köszönöm a kiszolgálást. Viszontlátásra! 

 

 

Olvasmány: Nem paprikás csirke nokedlivel, de nem baj  

 

Tibor és a vendégek az asztalnál ülnek és vacsoráznak.  

A vendégeknek ízlik a vacsora. Ők jó étvággyal eszik a húsos spagettit. 

Franciska:   Tibor, köszönöm a vacsorát. Nagyon finom. Ez nem paprikás csirke nokedlivel, de  

                    ez is nagyon finom.  

Albert:         Igen, a spagetti nagyon ízletes. Nem magyar étel, de magyaros ízekkel van.  

Tibor:          Örülök, hogy szeretitek. Máskor is főzök nektek ilyet. 

Franciska:   Te hogy főzöd a tésztát? Az én tésztám mindig összeragad. Ez tökéletes.  

Tibor:          Jó, elmondom neked, hogy én hogyan főzöm a tésztát: 

1. Egy nagy fazékba öntök vizet. 

2. Felforralom a vizet. 

3. Teszek bele egy kávéskanál sót és egy kevés olajat.  

4. A vízbe teszem a tésztát: 10 dkg tésztához 1 liter víz kell.  

5. Azonnal megkeverem és így nem ragad össze a tészta. 

6. Gyakran keverem, amíg kész a tészta. 

7. Leszűröm a tésztát. 

8. Egy tálba teszem a tésztát és kevés olajat öntök rá.  

 

 

 


