
Magyar Lecke: Ma pizzát akarok enni  

 

Nyelvtani gyakorlás 

 

   

  eszik            iszik           rendel            lát           fizet          ad           főz          készít 

 

 

Használd a helyes igealakot! 

1. Tatiana egy héten háromszor (főz) ______________ vacsorát.  

2. Ők minden pénteken pizzát (rendel) ______________. 

3. Hétvégén a nagymama (készít) ______________ ebédet és vacsorát. 

4. Mi néha (rendel) _______________ kínai ételt.  

5. A gyerekek ma sült csirkét (eszik) ____________. 

6. A vendégek vörösbort (iszik) _______________. 

7. Gabi, te milyen ételt (főz) _____________? 

8. Ti (lát) _______________ gyümölcslevest az étlapon? 

9. Én most reggelit (készít) _________________ a gyerekeknek.  

10. Itt az étteremben nem jó a kiszolgálás, ezért mi nem (ad) _______________ borravalót a 

pincérnek. 

11. A vendégek hatezer forintot (fizet) _______________ az étteremben.  

12. Mi ma csak levest és gyümölcsöt (eszik) ______________.  

13. Alex, te (lát) ____________ kést és kanalat az asztalon?  

14. Ricsi, te mennyi borravalót (ad) _______________ a pincérnek?  

15. Réka, ma én (fizet)_____________ az étteremben, mert te a vendégem vagy. 

16. Fiúk, ti mit (iszik) ______________? Kólát vagy ásványvizet? 

 

Olvasmány: Ma pizzát akarok enni 

 

Ma nagyon fáradt vagyok és nem akarok főzni. Éhes vagyok. Pizzát rendelek. Zöldséges pizzát. 

Igen, a pizza nagyon jó lesz. Van egy jó olasz étterem a házam mellett. Ott finom pizzát 

készítenek. Ma pizzát akarok enni… Milyen nap van ma? Ma hétfő van. Sajnos ma ez az olasz 

étterem zárva van. Sajnos hétfőn ez az étterem nincs nyitva… Pedig nem akarok főzni. Készítek 



néhány szendvicset. Van itthon sajt, tojás, kenyér és uborka. A sajtos szendvics is jó nekem. A 

sajtos szendvics nagyon finom.   

 

Kérdések 

1. Ági ma otthon főz? 

2. Ő ma étteremben eszik? Miért igen, vagy miért nem?  

3. Ő mit akar enni? 

4. Ő mit eszik ma?  

 

Szókincs: Te milyen pizzát szeretsz enni? 

  sonkás pizzát 

  gombás pizzát 

  zöldséges (vegetáriánus) pizzát  

  sajtos pizzát  

  húsos pizzát 

  szalámis (pepperónis) pizzát 

  más: __________________ 

 

Nyelvtan: A melléknevek  

Példák: 

1. A sajtos pizza finom. – A gombás pizza finomabb. – A zöldséges pizza a legfinomabb.  

 

2. Lilinek 500 forintja van.  – Annának 900 forintja van. – Editnek ötezer forintja van. 

                (szegény)    Anna szegényebb, mint Edit. 

                                   Lili a legszegényebb. 

Gyakorlás 

1. Anikó 9 éves. – Etelka 7 éves. – Olivia 5 éves. 

               (fiatal)         Etelka _______________, mint Anikó. 

                                   Olivia a ___________________. 

 

2. Zsolt 160 centiméter (= cm). – Attila 155 cm. – Ben 158 cm.  



   (alacsony)   Ben ______________, mint Zsolt. 

                       Attila a ____________________. 

 

3. Szombaton  mínusz 7 (= -7) fok van. – Vasárnap -6 fok van. – Hétfőn -13 fok van. 

   (hideg)        Szombaton _______________ van, mint vasárnap. 

                      Hétfőn van a ________________.  

 

4. Júliusban 31 nap van. – Júniusban 30 nap van. – Februárban 28 nap van.  

   (rövid)       Június _____________ hónap, mint július. 

                     Február a _______________ hónap.  

 

5. A sárga házban 4 szoba van. – A zöld házban 6 szoba van. – A barna házban 5 szoba van.  

   (nagy)        A barna ház ______________, mint a sárga ház. 

                     A zöld ház a ______________.  

                      

 


