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1. A:  Imre, neked van egy kis időd?  

B:  Igen, nekem van egy kis időm. Nekem van pár percem. Mi most tudunk beszélni.  

 

2. A:  Ibolya, neked nagy családod van? 

B:  Nem, nekem nincs nagy családom. Az én családomban csak hárman vagyunk, a  

      férjem a lányom és én. És neked nagy családod van? 

A:  Igen. Mi sokan vagyunk a családban. Nekem öt testvérem van. Nekem van két  

      bátyám, egy nővérem, egy öcsém és egy húgom.  

B:  Te nagyon szerencsés vagy, mert neked egy nagy családod van.  

A:  Igen, mi szeretünk együtt lenni.  

 

3. A:  Karolina, ez a szürke táska a tiéd?  

B:  Nem, ez a szürke táska nem az enyém. Ez a táska a barátnőmé, Judité. 

A:  Judité?  

B:  Igen ez a táska az övé. Nekem nincs szürke táskám. 

      Az én táskám fekete. Nekem fekete táskám van.  

A:  És kié ez a szótár?  

B:  Ez a szótár az enyém. Ez az én régi szótáram. Az első angol-magyar szótáram. 

 

4. A:  Tóni, neked szép biciklid van.  

B:  Ez a kerékpár nem az enyém. Ez a kerékpár a barátomé, Miklósé.  

A:  Miklósé? 

B:   Igen, az övé. Az én biciklim most rossz. Neked van biciklid?  

A:  Nem, nekem nincs biciklim. Nekem autóm van.  

B:  Neked milyen autód van? 

A:  Nekem van egy régi autóm. Igen, az én autóm nagyon régi, de nagyon kényelmes. 

 

5. A:  Alex, ki ez a szép lány itt a képen? 

B:  Ő Cassandra, a barátnőm.  

A:  Neki szép hosszú haja van. Ő nagyon csinos.       

B:  Valóban, ő nagyon vonzó. Ő mindig mosolyog.  



Nyelvtan: Birtoklás 

 

A) Ki(nek a/az) biciklije/autója? 

   Az én biciklim sárga. Nekem van egy sárga biciklim. 

   A te biciklid zöld. Neked van egy zöld biciklid. 

   Az ő biciklije fekete. Neki van egy fekete biciklije.  

    (= Miklósnak a biciklije fekete. Miklósnak van egy fekete biciklije. 

     = Miklós biciklije fekete. Miklósnak van egy fekete biciklije.) 

 

   Az én autóm fehér. Nekem van egy fehér autóm.  

   A te autód piros. Neked van egy piros autód. 

   Az ő autója piros. Neki van egy piros autója. 

 

   Az én anyanyelvem magyar. 

   A te anyanyelved angol.  

   Az ő anyanyelve olasz. (Paolonak az anyanyelve olasz. / Paolo anyanyelve olasz.) 

 

   Az én foglalkozásom érdekes. 

   A te foglalkozásod nehéz. 

   Az ő foglalkozása unalmas. (Editnek a foglalkozása unalmas. / Edit foglalkozása  

                                                 unalmas.) 

 

B) Kié? 

   Ez az én táskám. Ez a táska az enyém.  

   Ez a te tollad. Ez a toll a tiéd. 

   Ez az ő telefonja. Ez a telefon Péteré.  

                                Bocsánat, ez a telefon nem Péteré, hanem Mártáé.  

 

Gyakorlás 

Olvasd el a mondatokat! 

1. Magyarországnak a fővárosa Budapest. / Magyarország fővárosa Budapest.  

2. Magyarország(nak a) két legnagyobb folyója a Duna és a Tisza.  

3. Budapest(nek a) szimbóluma (= jelképe) a Lánchíd.  



Feladat: Te hogy(an) nézel ki? Ő hogy(an) néz ki? 

                Nekem van…             Neki van… 

            haj                     szem                 arc 

 az én hajam                szemem            arcom 

 a te   hajad                  szemed             arcod 

 az ő  haja                    szeme               arca 

 

         rövid                    barna                kerek 

        hosszú                   zöld               hosszúkás 

        vállig érő              fekete 

        göndör                  szürke 

        egyenes                  kék 

        szőke                  zöldes-kék 

        barna                  kékes-zöld 

        fekete 

        vörös 

 

Példák:  

1. Az én hajam rövid. Igen, nekem rövid barna hajam van.  

Az én szemem zöld. Igen, nekem zöld szemem van.  

Az én arcom kerek. Igen, nekem kerek arcom van.  

 

2. A te hajad göndör. Igen, neked göndör hajad van.  

A te szemed fekete. Igen, neked fekete szemed van.  

A te arcod hosszúkás. Igen, neked hosszúkás arcod van. 

 

3. Cassandrának a haja hosszú. Igen, Cassandrának hosszú haja van. 

Cassandra haja hosszú. Igen, Cassandrának hosszú haja van. 

Az ő haja hosszú. Igen, neki hosszú haja van.  

Cassandrának a szeme kék. Igen, Cassandrának kék szeme van.  

Cassandra szeme kék. Igen, Cassandrának kék szeme van. 

Az ő szeme kék. Igen, neki kék szeme van.  



Cassandrának az arca ovális. Igen, Cassandrának ovális arca van.  

Cassandra arca ovális. Igen, Cassandrának ovális arca van. 

Az ő arca ovális. Igen, neki ovális arca van.  

 

 

            

                                                      Budapest jelképe a Lánchíd  


