
Olvasmány:  Nyári utazásom (2. rész) 

 

Olvasd el Kinga emailjét! 

 

Drága Anyu! 

 

Nagyon izgatott vagyok már, mert holnap este indulok Torontóból a lengyel repülőjárattal. 

Varsóban átszállok, de csak pár órát töltök ott a repülőtéren. Holnapután, július ötödikén 

érkezem Budapestre délután fél öt körül. Ugye te is ott leszel a repülőtéren, amikor érkezem? 

Ugye te is fogsz várni engem? Tervezem, hogy nem viszek sok cuccot, csak egy kis 

kézipoggyászt és egy bőröndöt. A fürdőruhám már a bőröndben van, mert sokat akarok fürödni a 

tóban.  

 

Apu fog vezetni haza, Pécsváradra? Rebekának is írok ma este. Ő is tudja már, hogy jövök. Már 

tervezzük a közös programokat. Felmegyünk a kilátóba és sokat biciklizünk a közelben. Pécsre is 

megyünk és ott találkozunk Ritával. Ők az én két legjobb barátnőm!  

 

Nagyon várom a találkozást veletek. Hamarosan látjuk egymást. 

 

Ölellek,  

Kinga 

 

 

Kérdések 

1. Hanyadikán írja Kinga ezt az emailt az anyjának? 

2. Kinga közvetlen járattal megy Budapestre? 

3. Ki várja Kingát Budapesten a repülőtéren? 

4. Hol laknak Kinga szülei? 

5. Milyen programokat tervez Kinga Rebekával? 

6. Hol fog Kinga találkozni Ritával? 

 

 

Nyelvtani gyakorlás  

1. Használd a helyes végződést!                                                                              

1. Te hova utazol a nyáron?                      

a) Olaszország_____ 

b) külföld____ 

c) magyar rokonok_____ 

2. Te hol töltöd a nyarat?            

                      a)   Olaszország_____ 



b) külföld____ 

c) magyar rokonok_____          

3. Te honnan jössz vissza?        

                                   a)   Olaszország_____ 

b) külföld____ 

c) magyar rokonok_____ 

 

2.  Használd a helyes igealakot jelen időben! Alanyi vagy tárgyas ragozást kell használni? 

     1.  Mi a Balatonnál (tölt) _____________________ két hetet. 

     2.  Mi jól (tölt) ____________________ a nyári vakációt. 

     3.  Judit Egerben (tölt) ____________________ a nyarat. 

     4.  Zorana Mexikóban (tölt) _________________ tíz napot a férjével. 

     5.  A gyerekek a nagymamánál (tölt) _________________ a nyári vakációt.  

     6.  Ők egy sporttáborban is (tölt) _________________ néhány napot.  

     7.  Robi, te hogy (tölt) _________________ a nyaradat?  

     8.  Te Magyarországon is (tölt) ________________ egy pár napot?  

     9.  Lányok, hallom, hogy ti Párizsban (tölt) ______________ egy hetet. 

   10.  Ti hogy (tölt) ________________ ezt az időt ott? 

   11.  Én itthon (tölt) ________________ a nyári szünetet. 

   12.  Augusztusban a rokonoknál (tölt) _________________ egy egész hónapot.  

 


