
Magyar Lecke: Te hány nyelven beszélsz?  

 

Nyelvtani gyakorlás 

 

   

      beszél       ért        gyakorol       tanul       csinál       hibázik      ismétel        hall 

 

 

Használd a helyes igealakot! 

1. Gyerekek, ti mit (tanul) _____________ az iskolában?  

2. Mi Torontóban a magyar üzletben gyakran (hall) _____________ magyar szavakat. 

3. A diákok jól (ért) _____________ magyarul. 

4. Én minden nap (gyakorol) ______________ egy kicsit magyarul.  

5. Alex, te szépen (beszél) ____________ magyarul. 

6. Te nem (hibázik) _____________ a beszédben. 

7. A diákok most új szavakat (ismétel) _____________ a tanárnővel. 

8. Ricsi, te ritkán (csinál) _____________ nyelvtani hibát.    

9. A lányok nagyon jól (tanul) _______________.   

10. Gyerekek, ti most (ismétel) _______________? 

11. Lisa, te hány nyelven (ért) ____________?  

12. Én gyakran (hibázik) _____________ a magyar nyelvben, mert a nyelvtan nehéz.  

13. Annamária négy nyelven (beszél) _______________. 

14. A családomban én gyakran (hall) _______________ angol szavakat. 

15. Mi most a szobában (gyakorol) _______________. 

16. Lányok, ti házi feladatot (csinál) _______________?  

 

 

Olvasmány: Hány nyelven beszélsz? 

Én szeretek tanulni nyelveket. Én folyékonyan beszélek angolul és magyarul, tudok beszélni 

franciául és egy kicsit németül. Én most spanyolul tanulok, mert júliusban Mexikóban fogok 

nyaralni. A hotelben én spanyolul akarok beszélni. A spanyol nyelv nagyon szép és érdekes. A 

spanyol nyelv nem nagyon nehéz. Én minden nap gyakorlok spanyolul, mert a legjobb barátnőm, 



Claudia spanyol. Én még gyakran hibázom, de Claudia segít nekem. Ő egy jó tanárnő. Ő nagyon 

türelmes. 

 

Kérdések 

1. Hány nyelven beszél Ági? 

2. Ő most milyen nyelvet tanul és miért? 

3. Ki segít Áginak a tanulásban? 

4. Áginak jó tanárnője van? Miért?  

 

Nyelvrtani gyakorlás: Mikor? Hanyadikán? 

1. A:  Gabi, mikor van a te születésnapod? 

B:  Az én születésnapom augusztus (9) ________________ van. És a te születésnapod  

      mikor van?  

A:  Az én születésnapom ma van. 

B:  Április (24) ______________? 

A:  Igen, április (24) _______________. 

B:  Boldog születésnapot kívánok neked! 

 

2. A:  Emese, neked szép nagy lányod van. Mikor van az ő születésnapja? 

B:  Lili születésnapja október (18) _____________ van.  

A:  Ez nagyon érdekes! Az én születésnapom október (17) ________________ van.  

B:  Tényleg? A férjem születésnapja pedig október (19) ____________ van.  

 

 


