
Beszélgetés                      Kezdő szint                      (50 kérdés) 

     

1. Mi a te neved?  

2. Hol laksz? Melyik városban? 

3. Te Kanadában vagy Amerikában élsz?  

4. Neked van családod? Ki van a te családodban?  

5. Mi a te foglalkozásod? Te hol dolgozol? 

6. Te házban vagy lakásban laksz? Hány szoba van a házadban? Milyen bútor van a 

nappaliban?  

7. Te mit szeretsz csinálni a szabadidődben?  

8. Mi a te hobbid? 

9. Mi a te kedvenc színed?  

10. Mi a te kedvenc gyümölcsöd?  

11. Mi a te kedvenc ételed?  

12. Te általában mit reggelizel?  

13. Te általában mit ebédelsz / vacsorázol? 

14. Te mit csinálsz minden nap? Te dolgozol miden nap?  

15. Te általában mit csinálsz a hétvégén? 

16. Mi a te kedvenc évszakod? A tél, a tavasz, a nyár vagy az ősz? 

17. Te egy diák vagy? 

18. Te magas vagy? 

19. Te alacsony vagy? 

20. Te közepes termetű vagy? 

21. Te szemüveges vagy? 

22. Neked rövid vagy hosszú hajad van? 

23. Neked milyen színű a hajad? 

24. Neked milyen színű a szemed? 

25. Neked van kontaktlencséd? 

26. Neked van autód? 

27. Neked milyen színű autód van?  

28. Te tudsz vezetni?  



29. Neked van jogosítványod? 

30. Neked van testvéred (bátyád, öcséd, nővéred, húgod)? 

31. Neked van feleséged / férjed? 

32. Neked van gyer(m)eked?  

33. Neked van rokonod Magyarországon?  

34. Neked van sok magyar barátod?  

35. Neked van magyar útleveled? 

36. Neked van kutyád / macskád? 

37. Milyen bútorok vannak a te nappalidban? 

38. Neked van sok szabadidőd?  

39. Te szeretsz sportolni? Ha igen, te mit sportolsz?  

40. Te tudsz úszni?  

41. Neked van biciklid? Ha igen, te szeretsz biciklizni / kerékpározni?  

42. Te tudsz sakkozni? Szerinted a sakkozás is sport?  

43. Te tudsz játszani hangszeren, például tudsz gitározni, zongorázni, hegedülni?  

44. Te szeretsz énekelni? Neked van jó énekhangod?  

45. Te szeretsz táncolni? Te tudsz jól táncolni?  

46. Te szeretsz utazni? Te gyakran utazol? 

47. Te beszélsz magyarul? 

48. Te miért tanulsz magyarul? 

49. Te hány nyelven beszélsz? 

50. Szerinted a magyar nyelv nehéz? 

 


