
A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató és a hanganyag letölthető a Kiadó honlapjáról: 
www.tankonyvkatalogus.hu

hagyományos és újszerű feladatokkal, a hanganyag szövegkönyvével és nyelvtani 
összefoglalóval járul hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.
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Raktári szám: NT-56551/NAT
ISBN 978-963-19-7512-3
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Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás

A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro  d’italiano 22Giro  d’italiano

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

A CD-melléklet 
• kialakítja a hallás utáni értés globális,  szelektív és intenzív szintjeit;
•  segíti a kiejtés, az értés és a szókincs fejlődését.

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a CD szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató letölthető a kiadó honlapjáról.

Raktári szám: NT-56551/NAT
ISBN 978-963-19-7512-3

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás Bernátné Vámosi Judit 

Dr. Nyitrai Tamás33Giro d’italiano 33Giro d’italiano
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Közös Európai Referenciakeret
B1 

A kiadó olasz tankönyvsorozatának 3. kötete megőrizte az előző kötetek 
jellemzőit és munkaformáit, azonban új vonásokkal is gyarapodott:

• előkészít a középszintű érettségire,
• feladatai összetettebbek; követik a korosztály egyre szélesebb érdeklődését,
• az önálló beszéd és írás nagyobb szerephez jut,
• a kötet fotókkal illusztrált kulturális szótárral bővült,
• a kötet végi szószedet kiemeli az új aktív szókincset,
• a Tappákat bevezető négy nyitókép komplexebb képleírásra ad lehetőséget,
• a Tappák bevezető oldala utal a középszintű érettségi érintett témaköreire.

A CD-melléklet 

• MP3-formátumban készült, mivel az eddiginél több anyagot tartalmaz.

A munkafüzet

• hosszabb feldolgozandó szövegeket tartalmaz,
• az új szavak a füzet végén találhatók tappánként számozva.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

B1

Raktári szám: NT-56553/NAT
ISBN 978-963-19-6673-2

Raktári szám: NT-56551/NAT
ISBN 978-963-19-7512-3
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Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás

A2- B1

Bernátné Vámosi Judit 
Dr. Nyitrai Tamás 22Giro
d’italiano 22Giro  d’italiano

Olasz nyelvkönyv

CD-melléklettel

Közös Európai Referenciakeret

A1- A2
A kiadó új olasz tankönyvsorozata
• a magyar anyanyelvű középiskolások elvárásait és érdeklődését tartja szem előtt;
• életszerű helyzetekben, a beszédet előtérbe helyezve készíti fel a nyelvtanulókat;
• autentikus beszélő szereplőkkel, képekkel és dokumentumokkal közvetíti az olasz kultúrát;
• elősegíti a tanulás tanulását;
• megfelel a NAT, a kerettanterv, a kétszintű érettségi és a Közös Európai Referenciakeret 

követelményeinek.

A CD-melléklet 
• kialakítja a hallás utáni értés globális,  szelektív és intenzív szintjeit;
•  segíti a kiejtés, az értés és a szókincs fejlődését.

A munkafüzet
• hagyományos és újszerű feladatokkal, a CD szövegkönyvével és nyelvtani összefoglalóval járul 

hozzá, hogy az ismeretek készséggé váljanak.

Munkaformái
• pár- és csoportmunkára alapoznak;
• orientálják az egyéni tanulást-kutatást, felhasználva a világháló lehetőségeit.

A tanmenetjavaslat, a részletes tanári útmutató letölthető a kiadó honlapjáról.

Raktári szám: NT-56551/NATISBN 978-963-19-7512-3

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.A munkafüzet jellemzői• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di�erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Olasz nyelvkönyv

Közös Európai Referenciakeret 
B2 

A sorozat 4., befejező kötetének jellemzői

• Felkészít a B2 szintű nyelvvizsgákra
(középfokú nyelvvizsga, emelt szintű érettségi).

• Rendszerezi és összefoglalja az eddig tanultakat.
• A di� erenciált feladatok támogatják a csoportmunkát.
• Az önálló beszéd és írás még nagyobb szerephez jut.
• A kötetet fényképes kulturális szótár egészíti ki.
• A tankönyv végén található szószedet kiemeli az új aktív szókincset.

A tankönyvet audio-CD egészíti ki.

A munkafüzet jellemzői

• A tappák tematikus szógyűjteménnyel és ismétlő lexikai feladattal kezdődnek.
• Érettségi mintafeladatsorok is találhatók benne.
• A nyelvtani összefoglaló áttekinti a négy év teljes nyelvtani anyagát.

Ingyen letölthető tanári útmutató és tanmenetjavaslat.

Raktári szám: OH-OLA09T
ISBN 978-615-6335-07-4
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3

Útmutató a könyv használatához

Könyvetekben – a Giro d’Italia kerékpárversenynek megfelelően – szakaszok (Tappa) és pihenők (Sosta) váltogatják 
egymást. A kilenc Tappa új anyagot, a három Sosta gyakorlást tartalmaz. 

Rövidítések

m, f (maschile, femminile) hímnem, nőnem *  csak értésre szánt szó vagy nehezebb feladat
s, pl (singolare, plurale) egyes szám, többes szám ~  a szó / szótő ismétlése

A szakasz nyitó oldalának szerkezete A szakasz egy átlagos oldalának szerkezete

A szakasz száma A témát bevezető olasz kép

Oldalcím

Elemző feladatok

Beszédszándékok: ezeket tudod majd
megvalósítani olaszul

Gyakorló feladat

A nyelvhasználat megértését segítő ábrák.
Magyarázatuk a munkafüzet nyelvtani összefoglalójában

Új szavak, kifejezések és magyar megfelelőjük

Önálló beszéd és írás feladat(ok)

A szakaszt azonosító ikon

Utalás a nyelvtani
összefoglaló pontjaira

Bevezető feladat, anyaggyűjtés,
utalás honlapra

Új szókincset és új nyelvi eszközöket
bemutató feladat

A szakasz témája

Ú
tm

ut
at

ó

A szakasz témája

Olasz kultúra: ezt tudod meg
Olaszországról ebben a szakaszban

Utalás a hanganyag használatára,
alatta a hangfelvétel száma

A szakasz tartalma: ezzel bővül
a tudásod az adott témakörben
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 3 Per capire di pi_. Che cosa vogliono dire le seguenti espressioni negli annunci? Scrivete in ungherese.
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Tartalom

Útmutató a könyv használatához 3

 Tappa 1 Giro d’Italia 6
 Témák: ismerkedés az olasz nyelvvel • találkozás • a Giro d’Italia verseny • pizzák
 Nyelvhasználat: köszönés és megszólítás • bemutatkozás • foglalkozás • mennyiség
 • útszakasz • az olasz ábécé • tetszés, nemtetszés • személyek és dolgok neve • személyek,
 dolgok, fogalmak határozottsága és határozatlansága • szülőhely, állandó lakhely
 és nemzetiség •  igenlés és tagadás • sorrend 
 Olasz kultúra: néhány város és tenger neve, helye a térképen • híres személyiségek
 • márkanevek • a pizzák fajtái • a Giro d’Italia verseny

 Tappa 2 Famiglia 18
 Témák: a család tagjai • életkoruk • megjelenésük • természetük • a számok 11-től 99-ig 
 Nyelvhasználat: személyek neve, kiléte, külső és belső tulajdonságai • birtoklás
 • mennyiség • életkor • kiegészítés • tulajdonságok mértéke 
 Olasz kultúra: jellegzetes vezeték- és keresztnevek • néhány város • lottószelvény
 • a Medici család nagyjai

 Tappa 3 Casa 28
 Témák: a lakás helyiségei és berendezése
 Nyelvhasználat: lakcím • térbeli viszonyok • közelre mutatás 
 Olasz kultúra: a gyakoribb közterületek neve • lakáshirdetés • a római Palazzo Madama

 Sosta 1 36
 Nyelvi játék: Ecco il nostro Giro d’Italia

 Tappa 4 Una giornata 40
 Témák: napi tevékenységek • időpontok • meghívás üzenetben • interjú • a napirend
 • a hét eseményei • számok 100 000-ig 
 Nyelvhasználat: tevékenység megnevezése • cselekvés a jelenben • időszak • pontos idő
 • időpont • idő- és térviszonyok
 Olasz kultúra: egy levelező fórum • a napok elnevezésének eredete
 • üzletek nyitva tartása • a Torre dell’Orologio Velencében

 Tappa 5 Scuola 50
 Témák: az iskolai élet • a hét és a tanév eseményei • az iskola épületének bemutatása 
 Nyelvhasználat: tulajdonság •  lehetőség • szükségesség •  távolba mutatás
 • választás • preferencia •  kezdet és befejezés •  mennyiség és féleség 
 Olasz kultúra: néhány iskola névadója • a diákok napirendje • Assisi néhány nevezetessége
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 3 Per capire di pi_. Che cosa vogliono dire le seguenti espressioni negli annunci? Scrivete in ungherese.
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Tartalomjegyzék

 Tappa 6 Tempo libero 60
 Témák: beszámolók a szabadidőről • interjú • programajánlatok • időjárási előrejelzések
 • a szokásos öltözködés 
 Nyelvhasználat: cselekvés módja • időjárási viszonyok • valóságos feltétel • ellentét 
 • vonatkoztatás • tetszés • érdeklődési kör • tudás és nemtudás • információgyűjtés interjú
 alapján • preferencia
 Olasz kultúra: a fiatalok szokásai • olasz énekesek • iskolaújság • Olaszország szigetei
 • városok • tévéműsorok

 Sosta 2 70
 Nyelvi játék: Gita con la classe in bici!
 

 Tappa 7 Alimentazione 74
 Témák: étkezés ételbárban, vendéglőben • vásárlás üzletben, piacon • bevásárlólista
 • árak • étlap
 Nyelvhasználat: választás • termékek ára • cél • társ • irány • választás indoklása
 • visszautalás a tárgyra • áru mennyisége
 Olasz kultúra: jellegzetes ételek, italok • vendéglátóhelyek, piac

 Tappa 8 Città 84
 Témák: úti cél • tájékozódás a városban • közlekedési eszközök • múzeumi tájékoztató 
 Nyelvhasználat: információkérés- és adás  tegező és magázó formában • tájékozódás
 térképen • a közlekedés módja • instrukciók • tájékozódás dokumentumból
 • anyaggyűjtés forrásokból
 Olasz kultúra: tömegközlekedési eszközök • városok és tartományok • a firenzei Uffizi
 Képtár • Budapest néhány nevezetességének olasz elnevezése

 Tappa 9 Viaggio 94
 Témák: úti célok • előkészületek • űrlapok és menetrendek • szálláshelyek • utazás • nyaralás
 Nyelvhasználat: óhaj • ottlét • akarás • űrlap kitöltése • szükségesség • tiltás • tulajdonságok
 összehasonlítása •  tájékozódás menetrend és piktogramok alapján 
 Olasz kultúra: gyakori úti célok • szálláshelyek • menetrendek • internetes jegyrendelés
 • autópályák

 Sosta 3 104
 Összefoglalás: Scambio scolastico

Olasz–magyar szójegyzék   108
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a Giro  d’Italia1

Mit fogok tudni olaszul, ha a Giro d’Italia fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a köszönés és megszólítás, a bemutatkozás, a foglalkozás, a meny-
nyiség és útszakasz, a tetszés, nemtetszés, a személyek és dolgok neve, a személyek, dolgok 
és fogalmak határozottsága és határozatlansága, a szülőhely, az állandó lakhely, a nemzetiség, 
az igenlő és tagadó válasz, továbbá a sorrend kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem a Giro d’Italia versenyt, néhány város nevét és helyét
a térképen, híres személyiségeket, a pizzák fajtáit, néhány márkanevet és tengerek nevét.

Megértem a háttérzajok, a hanglejtés,
a hangszín, a ritmus és a hangerő alapján
a beszélők szándékát, az elhangzó szövegek 
jellegét. Tudok egyszerű írásos dokumen-
tumból információt gyűjteni. 

Ki tudom fejezni
érdeklődésemet mások iránt, és válaszolok 
hasonló kérdésekre.
Kiegészítek adatokat, rövid mondatokat. 

6
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B) Milyen szöveget mondanak?
 a) reklámot
 b) verset
 c) híreket

C) Mit szeretnének?
 a) segítséget kapni valamiben
 b) figyelmet, mert mesélnek valamit
 c) hogy vegyék vissza a terméket

tappa 1

1

2

Italiani

1. Olaszok beszélnek.
Írd az elhangzás sorrendjét
az üres körökbe!

A) Hol vannak a szereplők?
 a) a tévé előtt
 b) ruhapiacon
 c) suli előtt

2. Egy olasz vers a XIII. századból.
A két fénykép segít kitalálni, hogy ki a szerző.

3. Mely olasz szavak hangzanak el a versben a felsoroltak közül?

                                                                                  4. Mit tudtok meg a mellékelt dokumentumból?

vita
dolce

vino fratello
cuorebello amore Italia

Sole tempo
sorella Luna aria mare

G
ir
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A

• Mi chiamo
Rita Galletti.

• Buongiorno,
professore!

• ArrivederLa,
professore!

B

3

4

2

1

Buongiorno!
1. Gyűjtsetek olasz termékeket, márkaneveket, prospektusokat! Hamarosan olaszul is el tudtok majd mondani
róluk néhány információt.

2. Buongiorno! Hallgassátok meg a párbeszédeket, és számozzátok a felhőket az elhangzás sorrendjében!
Kössétek a felhőket a szereplőkhöz! 

3. Ismételjétek kórusban a köszönéseket, és ellenőrizzétek a megoldást!

4. Járjatok körbe a teremben, és mutatkozzatok
be egymásnak!

• Ciao!

• Sono Emilio Neri!

• Ciao, ragazzi!

• Ciao! Sono Davide.
Come ti chiami?

Ciao! Szia!

Buongiorno, professore! Jó napot, tanár úr!

Come ti chiami? Hogy hívnak? 

Mi chiamo Rita. Ritának hívnak.

Sono Emilio. Emilio vagyok. 

ArrivederLa! / Arrivederci! Viszontlátásra! (udvarias / közvetlen forma)

ragazzi (pl) fiúk, gyerekek

• Buongiorno!
Come ti chiami?

• Arrivederci, Gino!

8
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tappa 1

Musicista a

Pittore b

Cantante c

Poeta d

Sportivo e

Scienziato f

Attrice g

5

5

Luciano Pavarotti 

Galileo Galilei

Marco Materazzi
Sophia Loren Leonardo Da Vinci Giuseppe Verdi 

Dante Alighieri

3

 ravioli,

italiani / italiane (pl) olaszok

personaggi e prodotti személyiségek és termékek

Personaggi e prodotti
1. Italiani. Kit ismertek fel a képen látható személyiségek közül? Kössétek a nevet a fényképhez! Jelöljétek foglal-
kozásukat a körben!

2. Ismételjétek a megoldást a bemondóval együtt! 

3. Milyen hírességeket ismertek még?

4. Milyen olasz termékeket, márkákat ismertek a következő kategóriákban?

G
ir

o 
d
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ia

9

Giro1_2016.indb   9 22/06/17   20:40



 

9

6

7

8

DIECI

TRE

SETTE

OTTO

SEI

UNO

CINQUE

NOVE

QUATTRO

QUATTROCENTO

DUECENTO

CENTO

NOVECENTO

TRECENTO

CINQUECENTO

SETTECENTO

SEICENTO

OTTOCENTO

TAPPA DA A CIRCA KM

1 MILANO BOLOGNA 

2 BOLO  A CHIETI

3   ETI NAPOLI

4 NAPOLI ROMA

5     FIRENZE

6 FIREN E GENOVA 300

7 ENOVA TORINO

8       MILANO

4

5

8

Il primo giro az első körverseny

zero nulla

tappa szakasz

circa körülbelül

da Milano a Bologna Milánótól Bolognáig

Ecco! Itt van! 

numero szám

chilometro kilométer

Il primo giro
1.  I numeri da uno a dieci. Ismételjétek a bemondó után és kössétek össze vonallal a táblázat bal oldalán a számokat!

2. Melyik szám hiányzott?

3. Írjátok le, majd mondjátok ki a mobilszámotokat egyesével!

4. Le tappe. Ismételjétek el a városok nevét!
 
5. Figyeljétek meg a betűk hangzását, ahol pedig hiányoznak, illesszétek a szóba! 

6. I chilometri. Hallgassátok meg az adatokat, és írjátok be a szakaszok hosszát a táblázatba! Majd kössétek össze az 
azonos számokat! 

7. Folytassátok szóban a példa szerint, felváltva párokban!
Tappa uno, da Milano a Bologna: circa quattrocento chilometri.
Tappa due…

8. Kövessétek a városokat az elhangzás sorrendjében!
Mutassatok rá a városra: Ecco Bologna. 

10
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è (ejtése: e)  van 
e (ejtése: rövid é) és

tappa 1

9

9

10

A beszédhangok magyartól eltérő írása és ejtése

6

 Írás Szabály Ejtés

 a hangsúlytalan szótagban rövid á

 c általában
  e és i előtt
 ch mindig
  Carlo, Cesare, Chi?
 g általában
  e és i előtt
 gh mindig
  Gaetano, Giorgio, ghepardo
 gn mindig
 gli mindig
  Bologna, maglia

 Írás Szabály Ejtés

 h mindig
  hobby, spaghetti 
 s általában
  magánhangzók közt z

  Sandro, Susanna, casa
 sc általában szk

  e és i előtt s

  scuola, lascia, pesce
 z általában
  szó elején
  pizza, zero

Corridori italiani
1. „Olaszosítsátok” a neveteket, vagy keressetek
olasz nevet magatoknak a www.nomix.it honlapon! 
 
2. I corridori. Ismételjétek el a versenyzők nevét! 

1  Carlo Galetti,  2  Ottorino Celli,  3  Carlo Oriani, 
4  Giovanni Rossignoli,  5  Luigi Ganna,  6  Dario Beni, 
7  Giovanni Marchese,  8  Clemente Canepari,
9  Enrico Sala,  10  Ernesto Azzini

3. Figyeljetek a kiemelt betűk ejtésére! 

4. Figyeljétek meg a táblázatot, és egészítsétek ki az olasz kiejtésnek megfelelő magyar betűkkel!

5. L’alfabeto. Ismételjétek az ábécét, majd a füzetetekben rendezzétek névsorba a versenyzőket a vezetéknevük 
szerint! 
a  b  c  d  e  f  g  h  i  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  z

6. Kérdezzétek párokban egymást! Minden versenyzőre kerüljön sor. 
Esempio:

– Chi è il numero 4? Giovanni Rossignoli?
– Sì, è Rossignoli. 
– E il numero 2? Clemente Canepari? 
– No, non è Canepari, il numero due è Ottorino Celli.

7. Osszatok ki számokat a csoportban, és játsszátok el a következő
párbeszédet saját nevetekkel!
– Chi sei?
– Sono  . Sono il numero 3, mi chiamo .
– E tu chi sei? alfabeto ábécé

corridore (m) versenyző (kerékpár-, motor-, autó-)

esempio példa

Chi è il numero 4? Ki a négyes számú?

Sì. Igen.

No, non è Giovanni. Nem, nem Giovanni. 

E tu chi sei? És te ki vagy?

G
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la mozzarella

il 

A piace la pizza Margherita.

A piace la pizza Marinara.

A piace la pizza Vegetariana.

A piace la pizza Primavera.

A piace la pizza Prosciutto e funghi.

A piace la pizza Capricciosa.

A piace la pizza Toscana.

Marco

La pizza Margherita

9

i funghi

l’aglio

le olive nere

le zucchine

la melanzana

il basilico

A Marco piace la pizza Margherita. Marco a Margherita pizzát szereti.

mi piace szeretem

La pizza
1. Olvassátok fel a különböző pizzafajtákat, és jelöljétek meg, amelyiket ismeritek!

2. Egészítsétek ki a feliratot!

3. Le pizze. Ki melyik pizzát szereti? Írjátok a mondatokba a gyerekek nevét!

4. Egészítsd ki a mondatot! Mi piace la pizza .

 TIPO PIZZA € INGREDIENTI
 MARGHERITA 2,60 mozzarella, pomodoro, basilico, origano
 MARINARA 2,40 pomodoro, aglio e origano
 VEGETARIANA 3,65 mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, funghi PRIMAVERA 3,10 mozzarella, pomodorini freschi, origano
 FUNGHI 3,65 mozzarella, pomodoro, funghi
 CAPRICCIOSA 3,90 mozzarella, pomodoro, funghi, olive, prosciutto TOSCANA 3,65 mozzarella e zucchine

l’origano,

i pomodoriil peperone

12
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A piace la pizza Margherita.

A piace la pizza Marinara.

A piace la pizza Vegetariana.

A piace la pizza Primavera.

A piace la pizza Prosciutto e funghi.

A piace la pizza Capricciosa.

A piace la pizza Toscana.

Ragazzi e pizze
 
1. Gyűjtsétek külön az előző feladatból a fiúk és a lányok nevét!

 
2. Az élettelen dolgokat jelölő főneveknek is van neme. Kapcsoljátok össze vonallal a főneveket a nemüket jelző 
rövidítéssel! Keressetek további példákat a pizza hozzávalóiból!

 

3. A pizzafeltétek közül az étlapon néhány többes számban szerepel. Találjátok meg, és írjátok a többes szám 
végződését a táblázatba! Ez a szabály a melléknevekre is igaz.

4. Válasszatok magatoknak a pizzafeltétek közül, és egészítsétek ki a mondatokat!
Esempio: Mi piace la mozzarella. Il basilico non mi piace.

5. Gyűjtsetek a tanult főnevekből példákat a körbe*! A névelőket ne írjátok be!

* A körábra nem kördiagramként értelmezendő.

tappa 1

11

 -o végű hímneműek -e végű hímneműek -a végű nőneműek -e végű nőneműek 

 A többes szám szabálya
 egyes szám többes szám

 O

 E

 A

pasta                             m  (maschile – hímnemű)
musica
giro                              f (femminile – nőnemű)
numero
tappa

10

hímnem,
egyes szám

nőnem,
egyes szám

hímnem,
többes szám

nőnem,
többes szám

A főnevek neme és száma

numeri pizze

numero pizza
G
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12

13

hímnem,
egyes
szám

hímnem,
többes
szám

nőnem
egyes
szám

nőnem,
többes

szám

A határozott névelők

Mauro: Mi piacciono i  italiani.

Maria: Mi piacciono le colombiane.

Mario: Mi piacciono gli italiani.

Michele: Mi piacciono le siciliane.

Marcello: Mi piacciono gli estremi.

Marco: Mi piace il  .

Massimo: Mi piace la  .

Marina: Mi piace l’  .

Marcella: Mi piace l’ .

Monica: Mi piace lo . 

11

12

l’antipasto előétel

l’arancia, le arance narancs(ok)

Mi piacciono le pizze italiane

1. Parole, parole, parole… Számoljátok meg, hány enni- vagy innivalót említ a bemondó!

2. Írjátok ide, melyiket jegyeztétek meg!

3. Mi piace... Mi piacciono... Írjátok a vonalra, ki mit szeret! 

4. Figyeljétek meg a főnevek előtt álló határozott
névelőket, és töltsétek ki az ábrát! Állítsátok párba
a megfelelő egyes és többes számú határozott
névelőket! 

5. Párokban kérdezzétek egymást
a 2. feladatban gyűjtött szavakkal!
Esempio:

– Ti piace il gelato?
– Il gelato? Sì, mi piace.
– Ti piacciono i maccheroni?
– I maccheroni? No, non mi piacciono.

6. Milyen pizzát szeretnek?
Esempio: Mi piace la pizza Toscana. Mi piacciono le zucchine.

14
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Una città italiana

1. Írjátok a megfelelő határozott névelőket a vonalra, majd mondjatok egy-egy mondatot!

 
2. Egészítsétek ki a mondatokat a határozott névelőkkel, majd figyeljétek meg a határozatlan névelőket! Végül tölt-
sétek ki az ábrát!

 autostrada Milano–Roma è un’autostrada importante.

 Teatro La Fenice di Venezia è un teatro veneziano.

 Margherita è una pizza molto buona. 

 stadio San Siro è uno stadio milanese.

 elefante Dumbo è un elefante famoso.

3. Egészítsétek ki a szavakat a határozatlan névelőkkel,
majd mondjatok mondatokat!
Esempio:

Parma è una città italiana.

4. Egészítsétek ki a szószedetet a határozatlan névelőkkel!

tappa 1

pizza Toscana
spaghetti alla bolognese

sport estremi
olive nere

gelato italiano

funghi

La banana

Ottorino Celli

Firenze

Pierre Dubois

Venezia

Genova

Il Teatro La Fenice di Venezia

è una

hímnem nőnem

A határozatlan névelők

 città (s, pl) város

 teatro színház

 stadio stadion

importante fontos

 frutto gyümölcs

13

è

è

è
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 città italiana.

 corridore italiano.

 sportivo francese.

 frutto colombiano.

15
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14

Di dove sei? Honnan (való) vagy?

Sei italiano/a? Olasz vagy?

No, non sono italiano/a. Nem, nem vagyok olasz.

Di dove sei?

1. Gyűjtsétek össze Olaszország térképéről a szomszédos országok nevét!

2. Di dove sei? Ismételjétek a mondatokat! Ügyeljetek a kérdő mondatok hanglejtésére!

3. Párban egészítsétek ki a versenyzők táblázatát, majd mutatkozzatok be a nevükben! 
Esempio: Mi chiamo Alfredo Mazzetti. Sono il corridore italiano.      

4. Kérdezzétek egymást egy harmadik személyről is!
Esempio: 

– Alfredo è francese? 
– No, non è francese, è italiano. È di Milano.

5. Tervezzétek meg párban egy körverseny útvonalát
és a távolságokat! Használjátok a tankönyv térképét!
Esempio:

– Qual è la prima tappa?
– La prima tappa va da Roma a Napoli: sono duecento chilometri.

6. Ismertessétek olaszul egy másik párossal az útvonalatokat!

7. Írjátok be a szószedetbe a határozott névelőket!

Sì, sono italiano. Sono di 
Milano. Mi chiamo Lorenzo.

Sei italiano?
Di dove sei?

No, non sono italiano. Sono ungherese. 
Sono di Budapest. Mi chiamo Tamás.

CORRIDORE PAESE NAZIONALITÀ
Alfredo Mazzetti Italia italiano
Pierre Dubois Francia francese
Dietrich Ritter Germania tedesco
  Spagna spagnolo
  Ungheria ungherese 

14
15

16

Tappa da a circa (km)
prima   
seconda   
terza   

Sono ungherese. Magyar vagyok.

Sono di Budapest. Budapesti vagyok.

 paese (m) ország

 nazionalità nemzetiség

tedesco / -schi / -sche német/ek

Qual è la prima tappa? Melyik az első szakasz? 

primo/a első

secondo/a második

terzo/a harmadik

va megy

Di dove sei? Sei italiano?

16
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16

Tappa da a circa (km)
prima   
seconda   
terza   

tappa 1

Sei Marina? Come ti chiami?

Chi sei?

Sei di Venezia?

Sono Alessandra Donati.

Mi chiamo Vanessa Negri.

Sì, sì, sono Marina.

Sei francese?

Ti piace la musica pop/rock?
Ti chiami Alessia?

No, non sono Alessia.

No, sono tedesco, di Berlino.

No, mi piace la musica classica.

No, sono di Trieste.

Nome: Dietrich

Cognome: Ritter

Nazionalità: tedesco

Numero: 7

Città Berlino

Nome: Alfredo
Cognome: Mazzetti
Nazionalità: italiano
Numero: 4
Città Milano

1

Ripasso

1. Párosítsátok a kérdéseket a válaszokkal!

2. A válaszok felhasználásával beszéljetek magatokról!

3. Válasszatok egy-egy kártyát a padtársaddal, és mutatkozzatok be a szereplők helyett!
Esempio: Mi chiamo Alfredo Mazzetti. Sono italiano. Sono di Milano. Sono il corridore numero quattro.
Mi piacciono gli animali.

4. A bevezető oldal fényképe két szereplőjének
alábbi párbeszédében állapítsd meg, melyek
a versenyző és melyek az autogramot kérő fiú mondatai.
Milyen sorrendben hangzanak el?

 Grazie!

 Un autografo, per favore!

 Mi chiamo Filippo Rossi.

 Come ti chiami?

 Ecco, fatto!

 animale (m) állat

 nome (m) keresztnév

 cognome (m) vezetéknév

 *autografo autogram

Ecco, fatto! Kész, megvan!

Per favore! Legyen / légy szíves!

Nome: Pierre

Cognome: Dubois

Nazionalità: francese

Numero: 9

Città Marsiglia

G
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pp
a Famiglia

Mit fogok tudni olaszul, ha a család fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a személyek nevének, kilétének, külső és belső tulajdonságainak, a 
birtoklásnak, a mennyiségnek és az életkornak, a kiegészítésnek és a tulajdonság mértékének 
a kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem a jellegzetes vezeték- és keresztneveket, néhány várost 
és a lottószelvényt, továbbá a Medici-család nagyjait.

Megértem,
ha valaki beszámol a családjáról,
vagy erről engem kérdez;
a számokat 11-től 99-ig.

Ki tudom fejezni,
kik a családom tagjai, hány évesek, milyen
a külsejük és milyen természetük van.
Képről be tudok mutatni más családokat is. 
Meg tudom kérdezni mástól ugyanezeket.

18
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Una famiglia italiana

1. Gyűjts képeket különböző családokról vagy rajzold le őket! 

2. Una famiglia italiana. Írjátok a határozott névelőt a szavak elé!

3. Kit hogy hívnak a Cavalieri családban? Írjátok be a családfába,
majd kérdezzétek egymást!
Esempio: – Come si chiama la cugina? 
 – Si chiama Ilaria.

 4. Írjátok a határozott névelőket a szószedetbe!

Fa
m

ig
lia

tappa 2

16

 padre

 fratello maggiore

 cugini

 zia
 fratello minore

 cugina

 Fido  nonno

16

17

la zia

ELISA

  padre apa

  madre anya

  nonno /  nonna nagypapa / nagymama

  fratello,  fratelli fivér, fivérek

  fratello maggiore báty

  fratello minore öcs

  zio /  zia nagybácsi / nagynéni

  sorella,  sorelle lánytestvér, lánytestvérek

  sorella maggiore nővér

  sorella minore húg

i figli (pl) a gyerekei vkinek

  cugino /  cugina unokafivér / unokanővér

  cane (m) kutya

Come si chiama? Hogy hívják?

Si chiama Elisa. Elisának hívják.

STEFANO

19
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La famiglia di Elisa

1. Egészítsétek ki a feliratokat!

2. Kérdezzetek rá párban minden családtagra!
 Esempio: – Come si chiama lo zio di Elisa? 
 – Si chiama Stefano. 

3. Egészítsétek ki a mondatokat, végül írjatok két hasonló mondatot a Cavalieri családról!

16

Elisail nonno di Elisa

Elisa nagypapája

lo
di Elisa

il cane  Elisa
il  minore di Elisa

 di Elisa si chiama Alberto. 

 di Elisa si chiama Stefano.

 di Elisa Martina.

 di Ettore si chiama Ilaria.

La cugina  Ettore Elisa.

 di Elisa si chiama Giulio.

 di Giulio si chiama Francesca.

 Paolo Elisa.

.

.

18
20
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tappa 2

i genitori (pl) szülők 

– Tu chi sei?
– Io sono Elisa.
– Lui chi è?
– Lui è il nonno di Elisa.
– E lei chi è? 
– Lei è la nonna di Elisa.
– Voi chi siete?
– Noi siamo i fratelli di Elisa.
– Loro chi sono?
– Loro sono i genitori di Elisa.

–

A személyes névmások
 Egyes szám Többes szám  
1. személy – én – 
2. személy –  –
3. személy              lui – ő      (hímnem)
 –          (nőnem)

– Ciao,  italiano?
– No,  ungherese.

– Il padre di Marina  spagnolo?
– No,  italiano.

– Voi  i fratelli di Marianna?
– Sì,  Giorgio e Giovanni.

– Loro  i cugini di Elisa?
– No,  i fratelli di Mara.

Esempio:

A: Io sono il padre di...
B: Lui è il padre di...

B: Tu sei il cugino di...?
A: Sì. / No, sono il fratello di...

19

Az essere ige alakjai
(io) (tu) (lui, lei) (noi) (voi) (loro)

sei
– Tu chi ?
– Io  il fratello minore di Elisa.

– Lei chi è?
– Lei  la nonna di Elisa.

– E loro chi sono?
– Loro  i genitori di Elisa.

siamo siete
sono

17

17
Fa

m
ig

lia

Tu chi sei?

1. Alkossatok egy 6-8 fős családot a belső borító képei alapján, és az egyik családtag szempontjából mutassátok be! 
Esempio: Ecco Tommaso. Ecco il fratello di Tommaso. Si chiama .

2. Húzzátok alá a párbeszédekben a személyes névmásokat, és egészítsétek ki a táblázatot!

3. Karikázzátok be a párbeszédekben a létige (essere) ragozott alakjait, és egészítsétek ki a táblázatot!

4. Helyezzétek vissza a párbeszédekbe a kiemelt szavakat!

5. Tu chi sei? Ismételjétek az elhangzó mondatokat, és párban ellenőrizzétek a megoldásotokat!

6. Egészítsétek ki az essere ige alakjaival, majd olvassátok fel a párbeszédeket!

7. Alkossatok két csoportot (A és B)! Az A csoport tagjai mutatkozzanak be az első feladatban szereplő család vala-
melyik tagjaként! A B csoport tagjai harmadik személyben mondják el mindenkiről, hogy kicsoda, majd kérdezzék 
egyenként újra az A csoport tagjait!

sono è

– Voi chi ?
– Noi   i cugini di Elisa.

21
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18

18

Az avere ige alakjai

(io) (tu) (lui, lei) (noi) (voi) (loro)

– Quanti anni  , Rita?

–  15 anni. E tu, Marta?

– Anch’io  15 anni.

11 – undici
12 – dodici
13 – tredici
14 – quattordici
15 – quindici
16 – sedici
17 – diciassette
18 – diciotto
19 – diciannove

20 – venti
21 – ventuno
22 – ventidue
23 – ventritré

24 – venti 

25 – venti 

26 – 

27 – 
28 – ventotto

30 – trenta
31 – trentuno

32 – trenta 

33 – 

35 – 

37 – 
38 – trentotto

39 – 

40 – quaranta
50 – cinquanta
60 – sessanta
70 – settanta

80 – 

90 – 

19

19

20
21

22

Sono in quattro. Négyen vannak.

Quanti anni hai? Hány éves vagy?

Ho quindici anni. Tizenöt éves vagyok.

Anch’io ho 15 anni. Én is 15 éves vagyok.

Anche lui / lei ha 15 anni. Ő is 15 éves.

Quanti anni ha Susanna? Hány éves Susanna?

Ha sedici anni. Tizenhat éves.

tuo cugino az unokatestvéred

mio cugino az unokatestvérem

le tue sorelle a nővéreid

 Quanti anni hai?              
1. Hányan vannak a képen?

I ragazzi sono in  . 

Hányan vagytok az osztályban?

Siamo in  .

Hányan vagytok a családban?

In famiglia siamo in  .

2. Quanti anni hai? Egészítsd ki a párbeszédeket a hallott számokkal!

3. Quanti anni hai? Ismételjétek hangosan a párbeszédeket, közben karikázzátok be az avere ige alakjait, majd má-
soljátok be a táblázat megfelelő helyére!

4. A táblázat alapján egészítsd ki a párbeszédeket!

5. Kérdezzétek egymás életkorát! Használjátok az anch’io, anche tu, anche lui / lei kifejezéseket!

6. Ismételjétek, majd folytassátok a számsorokat!

7. Numeri da undici a novanta. Ismételjétek a 6. feladat számait, és ellenőrizzétek a megoldásotokat!

– Quanti anni hai, Marina?
– Ho  anni.
– E tu, quanti anni hai, Luca?
– Io ho  anni.

– E quanti anni ha tuo cugino?
– Mio cugino ha  anni.
– E voi, quanti anni avete?
– Noi abbiamo  e anni.

– Quanti anni hanno le tue sorelle?
– Loro hanno  e  anni.

– E voi quanti anni  ?

–  15 e 17 anni.

– Anche i fratelli di Elio 

15 e 17 anni.

– Quanti anni  il fratello di Dora?

–  16 anni.

– Anch’io  16 anni.
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23

 papà (m) apu

 mamma anyu

tappa 2

40 – quaranta
50 – cinquanta
60 – sessanta
70 – settanta

80 – 

90 – 

La mia famiglia
1. Mondjátok el, hogy a szüleiteken kívül kik vannak a rokonságotokban!
Esempio:

Ho un fratello / due fratelli, una sorella  / due sorelle, un cugino / tre cugini …

2. Állítsátok párba a kérdéseket és a válaszokat!

3. Húzd alá a párbeszédben a birtokos névmásokat!

4. Egészítsd ki az ábrákat!  

5. Az ábrák segítségével egészítsd ki a párbeszédeket!

6. Kérdezzétek egymást a fenti mondatok felhasználásával! 
Esempio: Quanti anni ha tuo fratello? Quanti anni hanno le tue sorelle?

– Lui chi è?

– E lei chi è?

– E loro chi sono? 

– E lei? È tua madre?

– E lui chi è? È tuo padre?

– No, è mio zio Francesco.

– Sì, lei è la mia mamma.

– È la mia sorella minore, Marinella.
– È mio fratello, Giorgio.

– Michele, quanti anni ha il  papà?

– Il  papà ha 46 anni.

– E la  mamma, come si chiama?

– La  mamma si chiama Eva.

– Martino, i  genitori, quanti anni hanno?

– I  genitori hanno 48 e 52 anni.

– Ragazzi, quanti anni hanno le  sorelle?

– Le  sorelle hanno 18 e 20 anni.

– Ragazzi, quanti anni hanno i  cugini?

–  cugino ha 18,  cugina ha 16 anni.

– Quanti anni hanno le sorelle di Davide e di Sara?

– Le  sorelle hanno 14 e 17 anni.

23

– Sono Davide e Marco, i miei cugini.

mio 

 tua

suo 

miei mie

tuoi 
 

nostro nostra

vostr  vostr 

loro loro

nostri nostr 

vostr  vostre

loro loro

Hímnem Nőnem Hímnem Nőnem

egyes számú
birtok

többes
számú birtok

23
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 Chi? Come sono i suoi capelli? Come sono i suoi occhi? Com’è? 

Roberto            

Martina

Gianfranco 

Rosaria

21

i capelli (pl) haj 

gli occhi (pl) szem 

biondo szőke

castano gesztenyebarna

nero fekete

rosso vörös

liscio, lisci sima

lungo, lunghi hosszú 

24

A főnevek és melléknevek egyeztetése hímnemben
 Egyes szám Többes szám

 ragazzo alto ragazz       alt

 fratello minore fratell minor

 padre atletico padr atletic

 padre giovane padr giovan

A főnevek és melléknevek egyeztetése nőnemben
 Egyes szám Többes szám

 cugina simpatica cugin  simpatich

 sorella maggiore sorell  maggior

 madre allegra madr  allegr

 madre giovane madr  giovan

  È basso e grasso.

corto rövid

riccio, ricci göndör

verde zöld 

azzurro világoskék

alto magas

basso alacsony

grasso kövér

magro sovány

carino jóképű

atletico sportos testalkatú

Come sono i suoi capelli? Milyen haja van?

Come sono i suoi occhi? Milyen szeme van?

Com’è? Milyen?

Come sono? Milyenek?

giovane fiatal 

Com’è?
Quanti anni ha?

Come sono i ragazzi?
1. Gyűjtsetek képeket kedvenc sportolóitokról vagy színészekről, és az óra végén mutassátok be őket!

2. Come sono loro? Kire illenek a leírások? Írd a mondatokba a megfelelő nevet!

 ha i capelli biondi, lisci e lunghi.

I suoi occhi sono azzurri. È bassa e magra. 

 ha i capelli neri e ricci.

I suoi occhi sono castani. È basso e grasso. 

 ha i capelli rossi e corti.

Ha gli occhi verdi. È molto carino. 

 ha i capelli castani, ricci e lunghi.

I suoi occhi sono castani. È alta e atletica.

3. Töltsd ki a táblázatot a szöveg alapján!

4. Ellenőrizd a megoldásodat!

5. Egészítsétek ki a két táblázatot a melléknevek végződésével!

6. Mutassátok be párban egymásnak a rajzokon szereplő személyeket!

7. Mutasd be padtársadnak családod egyik tagját az alábbi kérdések alapján!.

Chi è?   
Come sono
     i suoi capelli?Come si chiama? Come sono

 i suoi occhi? 

24
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értelmes 

vidám 

társaságkedvelő 

rokonszenves 

kedves 
 

tevékeny

pontos 

ügyes 

simpatico

socievole

 preciso intelligente

bravo

attivo
 allegro

 gentile

23

23
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Come siamo noi?
1. Keressétek meg a magyarul felsorolt tulajdonságok olasz megfelelőjét!

2. Come siamo? Ismételjétek hangosan a tulajdonságokat!
Esempio: simpatico            simpaticissimo

3. Come sono? Húzzátok alá a hallott szavakat!

4. Egészítsétek ki a mondatokat a családtagok jellemzőivel!

5. Kérdezzetek vagy válaszoljatok röviden az előző feladat alapján!

6. Kire illenek a következő jellemzések az osztálytársaid körében? Ha elkészültél, egyeztess a padtársaddal!

22

 Chi? Quanti anni ha? Com’è? 

 Il papà ha  anni. È  e  .

 La mamma ha anni. È  ,  e  .

 Il fratello ha  anni. È  e  .

– Chi ha quarantaquattro anni?

– 

– Quanti anni ha il fratello?

– 

– Com’ è il fratello?

– 

– ?

– Il fratello.

– ?

– Quarantadue.

– ?

– È intelligente e allegra.

 molto simpatic  e socievol  .
 sono allegr  e gentil  .

 e  sono abbastanza brav  e intelligent  .

 e  sono molto socievol  e simpaticissim  .

25

26

abbastanza eléggé 

molto nagyon

bravissimo nagyon ügyes

bello szép

coraggioso bátor 

sedici

simpatica
sorella

Com’è?

tappa 2

intelligente fratello   

basso 
quarantaquattro 
bravo  quarantaduecinque

alto 

25
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– Come ti chiami?

– Quanti anni hai?

– Come sei?

– Come sono i tuoi capelli? 

– Come sono i tuoi occhi?

– Hai fratelli?

– Com’è tuo fratello?

– Hai anche sorelle?

– Come sono i tuoi genitori?

 . 

– È simpatico.

– Sì, ho un fratello. 

– Sono alta e magra.

– Sono verdi.– No, non ho sorelle.– Ho 15 anni.

– Sono allegri e gentili.

– Mi chiamo Maria Valentini.

– Lunghi e lisci.

Ripasso

1. Mutasd be a 19. oldalon látható családot új nevekkel az egyik családtag szemszögéből! A többieknek kell kitalálni-
uk, kinek a nevében beszélsz. 
Esempio: Ciao, sono Gianna / Gianni. Ecco la mia famiglia. Lui / lei è mio / mia... 

2. Keresd meg a válaszokat az alábbi kérdésekhez!

3. Párban tegyétek fel egymásnak a fenti kérdéseket, és válaszoljatok rájuk!

4. Adjatok nevet a képeken látható személyeknek, majd mindenki válasszon közülük egyet! Kérdezzétek párban 
egymást! Válaszaitokból kell a másiknak kitalálnia, kire gondoltatok.
Esempio:

– È un ragazzo / una ragazza? 

– Ha i capelli lunghi?

– Quanti anni ha?

26
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 bambino,  bambina kisfiú, kislány

 uomo férfi

 donna nő

sempre mindig

24

33-A 71-H

79-N 44-B

15-L

41-D

22-A

55-V

47-E

65-G

28-S
39-R

99-A

68-O

92-Z

41-D 56-G
88-C

Ripasso

1.  Il lotto del nonno. Ikszeld be a lottószelvényen, milyen tippeket adsz (öt számot) a nagypapádnak!
Jelöld körrel a hallott számokat! Hány találatotok lett?

2. Un’isola italiana. Karikázzátok be az elhangzott számokat, majd olvassátok fel őket növekvő sorrendben! Ha így 
írjátok le a hozzájuk kapcsolódó betűket, akkor egy olasz sziget nevét kapjátok, névelővel.

3. A fejezet nyitó képét nézve húzd alá az alábbi szövegben azokat a szavakat, amelyek nem illenek a képre. Alakítsd 
át a leírást, végül mutasd be önállóan a nyitóképet! 

È una famiglia italiana di Bologna. Sono in cinque. I genitori sono molto giovani: lui ha 22 anni, lei 19 e il loro bambino 
ha circa cinque anni. Il padre si chiama Pietro, la madre Francesca e il bambino Federico. Pietro è un uomo magro, ha 
i capelli lunghi e ricci. È simpatico e gentile. La mamma di Federico è una donna magra e molto alta. Anche lei ha i 
capelli lunghi e ricci. È attivissima e precisa ed è sempre allegra. Il bambino, Federico è molto carino e allegro. È una 
bella famiglia francese.

27

Giro1_2016.indb   27 22/06/17   20:41



ta
pp

a Casa3

Mit fogok tudni olaszul, ha a lakás fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a lakcím, a térbeli viszonyok és a közelre mutatás kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem a gyakoribb közterületek nevét, a lakáshirdetések
egy fajtáját és a római Palazzo Madamát.

Ki tudom fejezni,
hol, milyen lakásban élek. Tudok rövid leírást 
adni lakásunkról vagy szobámról.
Meg tudom kérdezni másoktól ugyanezeket. 

Megértem,
ha valaki a lakásáról mesél, vagy erről
engem kérdez. Tudok választani
apróhirdetések közül.

28
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26

27

Dove abiti? Hol laksz?

Abito / abita a Rimini. Riminiben lakom/lakik.

Qual è il tuo indirizzo? Mi a lakcímed?

26

Il mio indirizzo

1. Olvassátok fel a térképről
az utcák, terek és utak nevét!
Fejtsétek meg a város nevét!

A G N O L B O

2. Gli amici di Giovanna. Írd a város-
nevek mellé az ott lakók nevét!

Ferrara: 

Palermo: 

Rimini: 

Firenze: 

3. Egészítsétek ki a mondatokat
a párbeszéd alapján!

4. Olvassátok fel a kiegészített mondatokat!

5. Párban kérdezzétek egymást lakóhelyetekről!
Esempio:

– Sofia, dove abiti? – Abito a Szeged.
– E qual è il tuo indirizzo? – Il mio indirizzo è via Kossuth, numero 56.

6. Készítsetek felmérést az osztályban arról, ki hol lakik!
A válaszok alapján töltsétek ki az alábbi kérdőívet!
Esempio:

7. Ismertessétek a felmérés adatait, és számoljatok be
róla az osztálynak! 
Esempio: Sofia abita a Szeged. Il suo indirizzo è ...

 abita  Firenze,  via Leonardo da Vinci, numero .

Silvana abita  Rimini.  suo   è piazza Verdi, numero 2.

 abita  Ferrara, in  San Francesco, .

Marcello abita  Palermo. Il  indirizzo  corso Tüköry, numero 37.

	 Compagni	di	classe	 Città	 Indirizzo
	 Sofia	 Szeged	 via	Kossuth,	numero	56.
1
2
3

La statua di Lajos Tüköry a Palermo, nel Giardino Garibaldi

 via utca

 piazza tér

 corso,  viale (m) út

 compagno di classe osztálytárs (fiú)

 compagna di classe osztálytárs (lány)

 città,  città város(ok)

 statua szobor

 giardino kert

29
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La famiglia di  ha una nuova casa. Lei ha due  .

L’ amica si chiama  . Il  di  è 

uno scrittore. L’ appartamento ha  balconi. La nuova casa è  .

5

7

8 3

10
4

11

 casa ház, lakás

nuovo új

 amico,  amici barát, barátok

 amica,  amiche, barátnő, barátnők

 appartamento lakás

 scrittore író

a destra jobbra

a sinistra balra

di fronte szemben

qui itt

c’è, ci sono van, vannak

 stanza szoba

la camera da letto

il bagno
la cucina

9 i servizi

il soggiorno

Una casa italiana  

1. La casa dei Grillini. Válaszd ki a család tagjait a hátsó belső borítóról!

2. Una casa italiana. Egészítsd ki a mondatokat!

3. Kövesd a szereplők útját a lakásban!

4. Melyik Sofia szobája?

5. Ellenőrizd a megoldásodat!

6. Képzeld el, hogy a fenti lakás előszobájában álltok, a bejáratnál. Mutasd be a lakást egy társadnak!
Esempio: ecco il nostro / la nostra … , a destra / a sinistra / di fronte c’è / ci sono il / la / l’ / lo ...

il balcone

6 la camera da letto

lo studio

1
l’ingresso

il balcone

2
la camera da letto
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29

a destra jobbra

a sinistra balra

di fronte szemben

qui itt

c’è, ci sono van, vannak

 stanza szoba

 ragazza lány

 poltrona fotel

certo persze

carino aranyos

la foto, le foto fotó(k)

Come mai? Hogyhogy?

nella tua camera a szobádban

La mia stanza

1. Rajzold le otthon a szobád alaprajzát az ott található bútorokkal!

2. La mia stanza. Pipáld ki a rajzon, mely bútorokról van szó az elhangzó
párbeszédben!

3. Húzd alá a párbeszédben a questo mutató névmás alakjait,
és helyezd el a körben a négyféle alakot!

4. Húzd alá a párbeszédben a c’è és a ci sono igealakokat!

5. C’è vagy ci sono? Írd be a megfelelő igealakot a leírásba!

Ecco la mia stanza. Qui  il mio letto.

A sinistra  una scrivania nuova.

Di fronte  un poster del Giro d’Italia e due foto.

A destra  due poltrone verdi. Non ho molti mobili.

Ah,  anche il mio computer.

6. Kérdezzétek egymást!
Esempio:

– Nella tua camera c’è un / una... ci sono... ? 
– Sì, c’è / ci sono. No, non c’è / non ci sono.

la camera da letto

Alberto: Ecco, questa è la mia stanza.
Martino: Ah, che bella! Complimenti!
Alberto: Mah, è piccola! Non ci sono molti mobili.
 Questo letto, questa scrivania, queste sedie
 e basta, nient’altro.
Martino: Ci sono anche una libreria e un armadio…
 E ci sono tanti poster e foto. Ah, c’è un poster
 del Giro d’Italia. Ti piace il ciclismo?
Alberto: Sì, e anche il calcio.

Martino: Certo, c’è anche un poster di Totti
 e Maldini! E lei chi è?
Alberto: È la mia ragazza.
Martino: E come si chiama?
Alberto: Valentina.
Martino: Eh, è molto carina! E questi ragazzi?
Alberto: Sono i miei amici ungheresi.
Martino: Ungheresi? Come mai?

tappa

e g y e s  s z á m

NőnemHímnem

t ö b b e s  s z á m

Complimenti! Gratulálok!

 mobile (m) bútor

 scrivania íróasztal

 libreria könyvszekrény

 armadio szekrény

 sedia szék

 ciclismo kerékpársport

 calcio foci

31
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Il frigorifero è nello studio. 

La libreria è nella cucina.

I tre letti sono nell’ingresso. 

Ragazzi,

mettete il frigorifero 	nella	cucina,	

la libreria   
 , 

i letti 
  

, 

i lavandini   
	e 

i divani   
.

Dov’è? Hol van?

Dove sono? Hol vannak?

Non lo so. Nem tudom.

 lavatrice (f) mosógép

 frigorifero hűtőszekrény

 letto ágy

 lavandino mosdó

 divano dívány

mettete tegyétek

Dove sono i mobili?

1. Mutasd be szobád berendezését! 
Esempio: Nella mia stanza c’è / ci sono / c’è anche ... / non c’è / non ci sono ...

2. Mamma mia, che confusione! Húzd alá azoknak a tárgyaknak a nevét, amelyek nincsenek a helyükön!

3. Egészítsd ki az üzenetet a szállítóknak, hová tegyék a berendezési tárgyakat!

4. Hová kerültek a berendezési tárgyak? Kérdezzetek párban a 2. feladat mondatai alapján!
Esempio:

– Allora, dov’è la lavatrice? Nel soggiorno?
– No, è nel bagno.

5. Egészítsd ki az ábrát az in elöljárószó névelős alakjaival!

La lavatrice è nel soggiorno.

I due divani sono nel bagno. 

I due lavandini sono nelle camere da letto. 

nellenegli

nel

le
gli

i

l’

lal’
lo

il
nell’

in

többes szám

egyes szám
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Hímnem Nőnem
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30

d

Esclusivamente a famiglia
referenziata appartamento
arredato ingresso
sala cucina quattro camere
doppi servizi ripostiglio balcone
cantina garage euro 950,00 mensili

c

caro drága 

 studentessa diáklány 

 centro storico történelmi városközpont

 vano helyiség 

Finalmente un appartamento!

1. Olvasd el az alábbi naplóbejegyzést, majd egészítsd ki a mondatokat!

Finalmente ho un appartamento a Bologna! È abbastanza grande: ha tre camere da letto. Il corridoio 
porta alla cucina, al bagno e alle camere. C’è anche un balcone. Costa 900 euro al mese. Sì, l’ appar-
tamento è caro, ma ho una compagna di stanza molto simpatica. Si chiama Lindsay. Anche lei è una 
studentessa. L’ appartamento è in via Marsala, nel centro storico. 
 Alice
 adattato da www.blog.dickinson.edu

L’ appartamento è a . Ha  vani e un . 

: costa 900 euro . Alice  una compagna 

di stanza simpatica. Anche Lindsay  una studentessa. L’appartamento è  via Marsala, 

 centro storico.

2.  Húzd alá a levél szövegében az a elöljárószó egyszerű
és névelős alakjait, majd töltsd ki a körábrát!

3. Mutasd be az előszobából kiindulva a 30. oldalon látható lakást!
Esempio: Il corridoio porta alla / al / alle / ai …

*4. Keress a hirdetések közül a család számára megfelelő lakást!

Finalmente un

 appartamento! Végre egy lakás!

abbastanza grande elég nagy 

Il corridoio porta A folyosó a konyhába

 alla cucina.  vezet.

Costa 900 euro al mese. 900 euróba kerül havonta.

Completamente arredato

ingresso soggiorno

cucinotto due

camere matrimoniali

bagno cantina

riscaldamento autonomo

garage no animali

euro 800,00 mensili

alleagli

al

le
gli

i

l’

lal’
lo

il a

többes szám

egyes szám

all’

 “In famiglia siamo in cinque: i genitori, due figli e il nonno.
Abbiamo un cane, due gatti, due canarini e una macchina”. 

Arredato 3 o 4 studenti ingresso sala cucina tre camere due bagni cantina garage euro 930,00 mensili

a

Hímnem Nőnem

Camera singola

euro 350+spese

completamente arredata

posto bici condominiale 

libera dal primo agosto

no fumatori

b

33
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 tavolino kisasztal

 tappeto szőnyeg

 lampada lámpa

c

Bagno Corr.

Camera
Soggiorno

Cucina Veranda

Veranda

Bagno

Ba
gn

oCamera Camera

Soggiorno
Cucina

Ve
ra

nd
a

d
Veranda

C
am

er
a

Ca
m

er
a

Ca
m

er
a

Bagno Bagno

Cucina

Soggiorno

b

Cucina

Soggiorno
Camera

Camera

Bagno

Ve
ra

nd
a

Corr.

Corr.

1 Come mai?

2 Sì, sì!

3 Grazie!

4 Che bella!

5 Non lo so.

6 Lo so.

Ripasso

1. Ecco la nostra casa. Jelöld be, melyik lakás leírásáról van szó!

2. Válaszd ki az egyik alaprajzot, és mutasd be olaszul a többieknek: találják ki, melyikről van szó!

3.  Párban találjatok ki egy-egy mondatot, amelyekhez a felsorolt válaszok illenek, majd adjátok elő a mini-párbe-
szédeket!

4. Kié lehet ez a szoba? Mondd el,
mit látsz a képen!

a

34
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Ripasso 

1. Írd a mondatokba az „eltévedt” berendezési tárgyak és a helyiségek nevét! 

2. Mondd el, mit látsz a rajzokon!
Esempio: Nel primo disegno c’è un fornello nella camera da letto.

3. Tegyünk mindent a helyére!
Esempio: Ragazzi, mettete la libreria nello studio.

4. Válaszolj hasonló bemutatkozással az alábbi e-mailre!

5. A fejezet nyitó képét nézve a) egészítsétek ki az alábbi leírást, b) olvassátok fel, majd c) mondjátok el önállóan, 
csupán a képet nézve.
Un mio amico, Massimo abita  Roma,  via Cappellari numero 7. Al primo piano abitano i 
genitori. Nel  appartamento  una cucina, un bagno, un soggiorno e due 

 da letto. La stanza  Massimo è al secondo piano. Ci sono anche una doccia e i servizi. La sua finestra è a 
destra.  La famiglia  tre biciclette.  bici di Massimo  a destra. Nel cortile  molte piante 
e  due alberi. La famiglia di Massimo ha una bella casa in un posto tranquillo.

1  Che ci fa  nella  ?

2  Che ci fa  nel  ?

3  Che ci fa  nel  ?

4  Che ci fa   nell’  ?

5  Che ci fa   nello ?

 doccia zuhanyozó

 finestra ablak

 cortile (m) udvar

 bicicletta kerékpár

 pianta növény

 albero fa (a növény)

 posto hely

tranquillo nyugodt 

Che ci fa? Hogy kerül ide?

 fornello tűzhely 

 vasca fürdőkád

 disegno rajz

tutti mindenki 

comodo kényelmes

Scrivimi! Írj (nekem)!

al primo piano az első emeleten

Ca
sa

tappa 3

Ciao Daniele,

Ciao a tutti, 
mi chiamo Daniele, sono di Parma. Abbiamo un appartamento moderno:
soggiorno, tre camere da letto, servizi, cucina americana. La mia stanza
è piccola, ma è comoda. Ho un letto, una poltrona e c’è anche una scrivania.
Mi piace la mia stanza. E tu, dove abiti? Com’è la tua camera?

Scrivimi!

35
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Ecco il nostro Giro d’Italia!1
so

st
a

Lucera

2

Montecatini Terme 

7

Reggio Emilia

8

Montevarchi 

6
s o s t a

d i s c e
s

a
s a l i t a

Rieti 

5

Montevergine

4

Potenza

3

d i s c e
s

a

Giulianova

1

Pescara

Partenza
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Ecco il nostro Giro d’Italia!
sosta 1

Ec
co

 il
 n

os
tr

o 
G

ir
o 

d
’It

al
ia

!

Reggio Emilia
Rovigo

9
Gradisca d’Isonzo

11

Montebelluna 

13 Gorizia

12

Salò

15

s o s t a
d i s c e

s
a

d i s c e
s

a

s a l i t a

Lido di Jesolo

10

Parma

16
Sanremo

17
Montevergine

4

Classifica

Maglia rosa Squadra Le nostre maglie

Maglia azzurra Squadra 

Maglia gialla Squadra

Tabella 
I nostri compiti

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

La nostra squadra

Milano

18
Arrivo

s o s t a

Sirmione

14
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*notaio jegyző

*Via! Rajt!

*A chi tocca? Ki jön?

*Tocca alla squadra italiana. Az olasz csapat következik.

Versenyszabályok

Öt csapat (squadra) indul.
Csapatot nemzeti hovatartozás szerint is alakíthattok, például öt nemzet zászlói közül húzhattok. Kezdjétek a játékot 
bemutatkozással: Noi siamo gli ungheresi. Noi siamo la squadra ungherese.

Minden csapat két könyvet használ, egyiket a táblajátéknál, másikat pedig a feladatoknál nyitja ki.

A csapatok egymás után dobnak egyet-egyet a dobókockával (dado). A számnak megfelelő mezőre (casella) lépnek a 
bábujukkal (pedina), és egy X-szel megjelölik a táblázatban azt a mezőt, ahová léptek.
A bábokat a 36. oldalról másolhatjátok le. Az alábbi mezők léteznek:

• városok (città): itt egy-egy számozott feladat várja a csapatot, amit később kell megoldani, hogy a csapat megtarthas-
 sa a várost. A városokhoz tartozó feladatokat a következő oldalon találjátok. Ha teljesítitek, akkor “meg-
 védtétek” a várost, és bejelölhetitek a térképen.

• pihenők (sosta): amelyik csapat ide lép, egyszer kimarad a dobásból.

• lejtő (discesa): amelyik csapat ide lép, plusz két lépést tehet előre.

• emelkedő (salita): amelyik csapat ide lép, egy mezőt vissza kell lépnie.

Minden csapatnak végig kell mennie a pályán (pista).

Díjak
 

MAGLIA ROSA a leggyorsabb csapatnak. Vagyis, akik először érnek célba.

MAGLIA AZZURRA a legtöbb pontot elért csapatnak. Vagyis, akik a legtöbb kérdésre helyesen válaszolnak, 
és így a legtöbb pontot kapják.

MAGLIA GIALLA a legnagyobb távolságot megtett csapatnak. Vagyis, akik a leghosszabb pályát futották be 
a „megvédett” városok között.
 
A feladatok megoldását (a városok megvédését) a versenybíró (arbitro), az olasztanár értékeli 0-tól 3 pontig. 

Ha egy feladatra 0 pontot kap a csapat, azt a várost elveszíti, tehát nem számíthatja bele a távolsági versenybe.
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A városokhoz tartozó feladatok

Osszátok el a feladatokat egymás közt, akkor is, ha csak egy válaszadót igényelnek!
A mellékleteket a munkafüzetben találjátok (21–29. oldal).

 1. Játsszátok el két új versenyző megismerkedését a rajt előtt!

 2. A verseny utáni gálán mutassátok be családotok jelen lévő tagjait a többieknek!

 3. Ismertessétek a versenyzők nevét, életkorát és nemzetiségét! (I. melléklet)

 4.  Ismertessétek a verseny szakaszait! (II. melléklet)

 5.  Ismertessétek a verseny végeredményét! (III. melléklet)

 6. Mutatkozzatok be az A versenyző nevében! (IV. melléklet)

 7. Mutatkozzatok be a B versenyző nevében! (IV. melléklet)

 8. Mutatkozzatok be a C versenyző nevében! (IV. melléklet)

 9. Töltsétek ki az újságírók akkreditációs lapját! Válasszatok foglalkozást a felsoroltakból, és mutatkozzatok be a verseny
  helyszínén! (V. melléklet)

 10. A Mario Cipolliniról szóló szöveg alapján töltsétek ki a táblázatot! (VI. melléklet)

 11. Az adatok alapján mutassátok be José, portugál versenyző családját!(VII. melléklet)

 12.  Egy versenyző nevében adjatok interjúrészletet a családotokról!

 13. Egy versenyző menedzserének szerepében meséljétek el, milyen szállást foglaltatok számára a versenyre!

 14. A szállodában hagytál egy fontos iratot. Magyarázd el egy olasz barátodnak, mit hol talál, hol lehet a dokumentum!

 15. Az egyik versenyző barátjaként adj interjúrészletet külső és belső tulajdonságairól!

 16. Keressétek meg a Parmához és Sanremóhoz tartozó képeket és a városokhoz kötődő szavakat! (VIII. melléklet)

 17. Hol található Lido di Jesolo? Melyik nevezetes város közelében van? Mutassátok be a csoportnak a térképen,
  és említsetek néhány nevezetességet! (IX. melléklet)

 18. Mutassátok be Milano néhány nevezetességét! (X. melléklet)

sosta 1

Ec
co

 il
 n

os
tr

o 
G

ir
o 

d
’It
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ia

!

*Tocca a noi. Mi jövünk.

*Tocca a voi. Ti jöttök.

*Il vostro numero? Mi a számotok?

*È il numero 5. Ötös.

*In quale casella siete? Melyik mezőn álltok?

*Siamo nella casella 5. Az ötös mezőn.

*Andate avanti! Menjetek tovább!

*Andiamo avanti! Menjünk tovább!

*Tirate il dado! Dobjatok a kockával!

Tornate indietro! Menjetek vissza!

Restate lì! Maradjatok ott!
39
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a Una giornata4

Mit fogok tudni olaszul, ha az egy nap fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a tevékenység megnevezésének, a jelenben cselekvés,
az időszak, a pontos idő, az időpont és a térviszonyok kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem a levelező fórumok egyszerűbb kérdéseit, a napok 
olasz elnevezésének eredetét, üzletek nyitva tartását, a Torre dell’Orologio-t Velencében.

Ki tudom fejezni
szóban és írásban a nap és a hét eseményeit. 
Tudok üzenetet hagyni és feljegyzést készíteni 
időpontokkal és eseményekkel kapcsolatban. 

40

Megértem
a napi cselekvésekkel kapcsolatos időpontot, 
beszámolót, hangpostán vagy írásban
érkező meghívást. Megértem a másokkal 
készült interjú erre vonatkozó részét. 
A számokat 100 000-ig.
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41

Domanda al forum: Cosa ti piace fare?

1. Mely nevek becézett alakjai szerepelnek a fórum hozzászólásaiban? 

2. Alkossatok öt csoportot, és a hozzászólásokból gyűjtsétek ki
a munkafüzetbe (30. oldal)!
A) a hét napjait,
B) a hónapokat
C) a dátumokat,
D) az órát,
E) a cselekvéseket (főnévi igeneveket).

3. Olvassátok fel csoportonként a kitöltött táblázatokat!

4. Húzzátok alá a főnévi igenevek utolsó három betűjét!
Esempio: guardare. 

5. Sorold fel, ki hogy mutatkozik be!
Esempio: Sono Carlotta, mi piace guardare la tv…

6. Válaszolj a fórumon a fenti példák alapján!

7. Beszéljétek meg, ki mit írt!
Esempio: Mi piace…

Cosa ti piace fare?  Mit szeretsz csinálni?

ascoltare musica  zenét hallgat

ballare  táncol

guardare la tv  tévét néz 

leggere  olvas

dormire  alszik

cantare  énekel

disegnare  rajzol

navigare in Internet  internetezik

scrivere messaggi  üzeneteket ír

Carlotta: martedì 10 luglio 2006 14:32 10 07
guardare la tv, leggere, ascoltare musica 2006

 14:32

Ericuccia: mercoledì 11 agosto 2006 09:23 11 08
dormire, cantare, ballare 2006
 09:23

Beppe: domenica 8 marzo 2006 19:36 08 03
leggere, disegnare, ascoltare musica  2006
 19:36

Betta: lunedì 9 novembre 2006 14:33 09 10
navigare in Internet e scrivere messaggi, dormire  2006
 14:33

31
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32

Marco suona la chitarra.

Marcella

Massimo

scrive sul diario.

dorme molto.

Davide mangia una pizza.

Maria

Alice

è a casa e guarda la TV.

scambia SMS.

–  ,
mangi una ?
– Sì, mangio una pizza.

– Cosa fai, i compiti? 
– No, scrivo sul diario.

– Cosa fai? Ascolti  musica?
– No, suono la chitarra.

32

 Giorno 
PianetaLunedì 

LunaMartedì 
MarteMercoledì 

MercurioGiovedì 
GioveVenerdì 

Venere

Főnévi igenév
(io) ascolt o
(tu) ascolt i
(lui, lei, Lei) ascolt a
(noi) ascolt iamo
(voi) ascolt ate
(loro) ascolt ano

Az igék jelen ideje

 scriv o
 scriv i
 scriv e
 scriv iamo
 scriv ete
 scriv ono

 dorm o
 dorm i
 dorm e
 dorm iamo
 dorm ite
 dorm ono

FARE

(io) faccio

(tu) fai

(lui, lei) fa

(noi) facciamo

(voi) fate

(loro) fanno

ancora még

suonare la chitarra gitározik

fare i compiti leckét ír

 diario napló

 intervista interjú

molto sokat

scambiare sms ogni giorno  minden nap sms-t vált

a casa otthon

lunedì prossimo jövő hétfőn

giocare a tennis teniszezik

* il pianeta bolygó

Cosa fai? Mit csinálsz?

sono nato/a un giorno di … egy -i napon születtem

Quando sei nato / nata? Mikor születtél?

Cosa fai?

1. Miről kapta a nevét a hét legtöbb napja?

2. A hét melyik napján születtél?
Itt keresheted meg: www.oroscopi.com

Sono nato/nata un giorno di                                                                                                                                                           .

3. Kérdezzétek is egymást: Quando sei nato / nata?

4. Kösd a beszélgetéseket a képekhez! Egészítsd ki a hiányzó részeket!

5. Un’intervista. Párosítsd a nyilatkozókat a válaszokkal!

6. Írjátok a táblázatokba az ascoltare, scrivere, dormire főnévi igeneveket! Figyeljétek meg, hogyan változik a 
végződésük a cselekvők személye szerint!

7. Kérdezzétek egymást, és válaszoljatok a társaddal!
Esempio:

– Cosa fai lunedì prossimo?
– Gioco a tennis, e dopo scrivo sul diario.
– E venerdì?...

– Cosa fai, dormi ancora?
– No, ascolto musica.
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Silvia di mattina guarda la TV. esce con il cane.

 Nel pomeriggio fa i compiti. gioca a tennis.

 Di sera legge un libro. incontra gli amici.

 Di notte ascolta musica. va a ballare.

33

ancora még

suonare la chitarra gitározik

fare i compiti leckét ír

 diario napló

 intervista interjú

molto sokat

scambiare sms ogni giorno  minden nap sms-t vált

a casa otthon

lunedì prossimo jövő hétfőn

giocare a tennis teniszezik

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

33

USCIRE
(io) esco
(tu) esci
(lui, lei) esce
(noi) usciamo
(voi) uscite
(loro) escono

 /  programma/i (m) program(ok)

 giornata  nap

incontrare gli amici találkozik a barátaival

uscire di casa elmegy otthonról

restare a casa otthon marad

bene jól

domani holnap

libero szabad

poi aztán

quando? mikor?

di mattina reggel

nel pomeriggio délután

di sera este

di notte éjjel

Programmi

1. Válasszatok egy-egy tevékenységet a hét minden napjára, majd kérdezzétek
ki egymást a padtársaddal, melyik nap mit csináltok!
Esempio:

 – Sandro, tu cosa fai lunedì prossimo?
 – Lunedì suono la chitarra. 

2. Egy másik társadnak meséld el, amit padtársadtól megtudtál!
Esempio: Lunedì prossimo Sandro suona la chitarra.

3. Il sabato di Silvia. Hallgassátok meg a beszámolót, és számozzátok meg a képeket! Néhány felesleges.

4. Quando? Húzzátok alá a mondatok helyes befejező részét, és olvassátok fel!

5. Egészítsétek ki a szöveget a cselekvésekkel!

Silvia domani  (essere) libera. Non  (avere) lezioni.

Di mattina  (uscire) con il cane. Nel pomeriggio  (restare)

a casa e  (fare) i compiti poi  (ascoltare) i suoi Cd.

Di sera  (incontrare) gli amici e  (mangiare)

un bel gelato. Di mattina  (dormire) a lungo.
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(io)  chiam - 
(tu)  chiam -
(lui,lei)  chiam -
(noi) ci chiam - iamo Elisa e Marcello. Oggi pomeriggio giochiamo a tennis.

Bettina si alza. 

LAVARSI

ti lavi
si
ci
vi lavate
si lavano

Filippo lava la macchina.

ALZARSI

ti
si
ci
vi alzate
si alzano

Bettina alza la palla.

svegliare / svegliarsi felébreszt / felébred

alzare / alzarsi felemel / felkel

lavare / lavarsi mos / mosakszik

vestire / vestirsi öltöztet / öltözik

preparare la colazione elkészíti a reggelit

presto korán

da solo/a egyedül   

chiamare al telefono telefonon felhív

rispondere felveszi a telefont 

la mano / le mani kéz / kezek

 palla labda

32

chiamare
lavare

svegliare

chiamarsi
lavarsi

svegliarsi

La nonna si sveglia presto.

Mauro si lava da solo.

Silvia chiama Lucia al telefono, ma lei non risponde.

Silvia lava le mani a Lucia.

Di mattina la madre sveglia i figli.

Sono ungherese, mi chiamo Laura.

Filippo si lava. 

Una mattina

1. Válasszatok a tankönyv hátsó belső borítójáról szereplőket, és mutatkozzatok be a nevükben,
illetve kérdezzétek meg egymást, kit hogy hívnak és mit csinál ma délelőtt, délután és este! 

2. Egészítsétek ki a mondatokat! 

3. Egészítsétek ki a szöveget a hiányzó igealakokkal!

 (io, chiamarsi) Silvia, ho sedici anni. Ho una sorellina di sei anni.

Lei (lei, chiamarsi) Lucia. Di mattina mi sveglio, mi alzo, mi lavo, mi vesto e 

(svegliare) Lucia. Anche Lucia si lava e si veste. Poi la mamma prepara la colazione.

4. Milyen alakban találod meg a szótárban az alábbi mondatok igéit?

5. Egészítsétek ki a táblázatokat!

6. Melyik képhez tartoznak a címek?
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Che ore sono?

1. Olvassátok fel a tévéműsorok kezdési időpontjához
tartozó számokat!
Esempio: Otto. Dieci. Dieci e trenta.

2. Che ore sono? Kössétek az órákat az időpontokhoz!

3. Che ore sono? Mit mesél Simona? Írd a képek alá!

5. Párokban kérdezzétek egymást
valamelyik fotóra mutatva! 
Che ore sono?
Cosa fa Simona? Che ora è? / Che ore sono? Hány óra (van)?

arrivare érkezik

tornare a casa hazatér

34

sono le sei  e mezza
sono le sei  e tre quarti

è l’una
sono le sei sono le sette

  e cinquanta
sono le sei
  e un quarto

4. Írjátok le a hallott időpontokat!

1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

Sono le sei.

Sono ancora a letto

34
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sono le sette
  meno dieci
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35

36

1. 2. 3.

andare a dormire aludni megy

rilassarsi pihen

Pronto! Halló!
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 L’ora Cosa fa Simone?  

 

 

 

 

Quando/a che ora?

Alle sei

Alle quattro

All’una e mezza

Alle nove e mezza

Alle otto
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A che ora?

1. Kérdezzétek egymást!
– Che ore sono?
– Sono le sette, faccio colazione.
Rajzoljátok a számlapra öt válasz időpontját!

A che ora? 

2. A che ora? Keresd meg a táblázatban az időkifejezésekhez tartozó órákat, majd a cédulák segítségével válaszolj
a kérdésre!

3. A che ora? Ellenőrizzétek a táblázat kitöltését! 

4. E tu cosa fai?

5. Írjátok az első feladat időpontjai alá az A che ora? kérdésre a választ!

6. Tre messaggi. Írjátok a táblázatba az üzenetekben elhangzó időpontokat!
 

A che ora?  Hány órakor?

fare colazione reggelizik

studiare  tanul

cenare vacsorázik
34

 va a dormire

ascoltare musica

RILASSARSI

guarda la televisione fa i compiti cena

leggere un libro…

 dormire

suonare la chitarra

incontrare gli amici

rilassarsi un po’

torna a casa
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La mia giornata

1. Írjatok további igéket cédulákra, és játsszátok el a cselekvéseket!

2. Gaetano racconta. Egészítsétek ki a beszámolót! 

Ogni giorno  alle  sette meno venti. Non mi piace alzarmi presto. Prima  il 

letto. Poi, dalle sette alle sette e mezza  in bagno dove faccio la doccia,  

i denti e mi vesto. Vado in cucina e faccio colazione. Dopo colazione vado a scuola.  lontano dalla 

scuola, prendo l’autobus. Alle otto meno dieci  a scuola. Di solito  

sei lezioni. Alle due  a casa a pranzare. Dopo pranzo, qualche volta mi rilasso oppure vado 

dalla mia ragazza, Elvira. Poi  i compiti, guardo la tv e parlo al telefono con i miei amici. Verso 

le otto ceno. Dopo cena ascolto musica o  un libro. Poi faccio la doccia. Alle nove mi siedo 

al computer e  con i miei amici. Verso le dieci  a letto perché sono 

molto stanco.

3. Ellenőrizzétek, ismételjétek a szöveget! 

4. Húzd alá a beszámolóban a da elöljárós kifejezéseket, és egészítsd ki a táblázatot!

5. Töltsétek ki a körábrát a da elöljárószó névelős alakjaival!

6. Cosa fai in cucina? Lapozzátok fel a CASA fejezetet, és valamelyik kép
alapján soroljátok fel a lakás helyiségeire jellemző cselekvéseket!
Esempio: In cucina facciamo colazione. In bagno ci laviamo.

7. Rögtönözzetek telefonbeszélgetést!
Esempio:

– Pronto, ciao! Come va?
– Non c’è male. 
– Benissimo! Cosa fai oggi dalle 4 alle 6, sei libero?...

4tappa

fare i compiti

lavarsi suonare la chitarra

disegnare

37

37
35

A da elöljáró jelentései Példa a szövegben Új példa

- hoz, -hez, -höz, ha élőlényről van szó

- tól, - től, térben

- tól, - től, időben

andare a letto lefekszik

stanco fáradt

Come va? Hogy vagy?

Non c’è male. Elég jól.

Benissimo! Nagyszerű!

di solito szokás szerint

pranzare ebédel

qualche volta néha

oppure vagy

parlare beszél

fare la doccia zuhanyozik

Mi siedo al computer. Leülök a számítógéphez.

47

leggere un libro…
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lo

l’
da

többes szám

egyes szám

Hímnem Nőnem

raccontare mesél

ogni giorno minden nap

presto korán 

fare il letto beágyaz

lavarsi i denti fogat mos

lontano messze

prendere l’autobus buszra száll
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36

38

– Pronto, Sandra, dove  ?

–  ancora davanti a scuola. E tu?

–  al bar.  insieme in biblioteca?

–  bene, buona idea! A che ora?
– Alle cinque e un quarto.
– Dove ci vediamo?
– In via Giotto, ti va bene?
– Benissimo, a presto!

Ripasso

1. Tre messaggi. Ki üzen kinek a hangpostán? Írjátok a képek alá a neveket! 

2. Egészítsétek ki a táblázatokat!

3. Válaszoljatok a címzettek nevében az üzenetekben elhangzott kérdésekre!

4. Egészítsétek ki a párbeszédet az andare és essere igékkel,
majd szerkesszetek hasonlókat más időpontokkal és más helyszínekkel!

5. La Torre dell’Orologio. Családoddal Velencében vagy.
Hallgasd, mit mesél egy olasz idegenvezető! Szüleid mely kérdésére
tudsz válaszolni: Mikor épült? Mikor restaurálták? Milyen figurák
találhatók a torony tetején? Miből készültek? Kiket ábrázolnak? 

6. Írjátok le számmal!

millequattrocentosessanta:  

duemilaundici: 

 biblioteca könyvtár

Ci vediamo! Találkozunk!

Va bene? Rendben? 

 torre (f) torony

mille ezer

duemila, tremila (pl) kétezer, háromezer

la gente (f, s) az emberek

Data:

Programma:

 • Andare al mare

 • Andare a trovare i parenti

 • Festeggiare un compleanno

Domanda:

1 Data:

Programma:

 • Andare al mare

 • Andare a trovare i parenti

 • Festeggiare un compleanno

Domanda:

2 Data:

Programma:

 • Andare al mare

 • Andare a trovare i parenti

 • Festeggiare un compleanno

Domanda:

3

*

36
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Saluti a tutti da Rimini! 

Auguri da Rimini! 

Ci divertiamo molto.

           Sto benissimo.

Caro papà,
buon compleanno! 

Tanti auguri!

Baci a tutti!

tappa 4

Ecco il mio indirizzo:
Lungomare 1.
15562 Rimini
Italia

Campeggio Francesca

rilassarsi
giocareritornare

andare all’allenamento

pranzare
andare a letto

SVEGLIARSI

divertirsi szórakozik

 campo di nuoto úszótábor

 allenamento edzés

 torneo verseny

Saluti a tutti! Mindenkit üdvözlök/-ünk!

Sto benissimo! Remekül vagyok!

Tanti auguri! Minden jót!

Baci a tutti! Csók mindenkinek!

CAMPO DI NUOTO

07:30 Sveglia

08:00 Colazione

09:00 Lezione tecnica 

09:30 Allenamento

13:00 Pranzo

14:30 Relax in giardino 

15:30 Tornei

18:30 Ritorno e doccia, cena 

19:30 Programmi 

23:30 Buona notte

Ripasso

1. Campeggi in Italia. Nézzétek meg, mely városok közelében
található a legtöbb kemping Olaszországban! www.campeggi.it

2. Olvassátok fel a nyári úszótábor napirendjét!

3. Háromfős csoportokban kérdezzétek ki Elenát és Carlát,
hogyan telnek a napjaik!
Esempio:

– A che ora vi svegliate?
– Ci svegliamo alle sette e trenta, poi…

4. Meséljétek tovább ti! 
Esempio:

Elena e Carla si svegliano alle sette e mezza. Fanno colazione alle otto. Alle nove vanno alla lezione di nuoto.

5. Írjátok be az igealakokat!

6. Írj egy képeslapot a szüleidnek
a táborból! Válassz az alábbiak közül!

7. A fejezetet kezdő fénykép alapján válaszolj a kérdésekre!
Che ore sono?
Quante persone vedete?
È mattina o sera?
Cos’ altro vedete ancora nella piazza?

divertirsifare la doccia

U
n

a 
g

io
rn

at
a
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Rimini
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a Scuola5

Mit fogok tudni olaszul, ha az iskola fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a tulajdonság, a lehetőség, a szükségesség, a távolba mutatás,
a választás, a kezdet és a befejezés, valamint a mennyiség és féleség kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem néhány iskola névadóját, diákok napirendjét, a tantár-
gyakat és Assisi néhány nevezetességét.

Ki tudom fejezni
a valóságban vagy fénykép alapján az iskolai 
élet eseményeit. Útbaigazítást kérek, adok az 
épületben található helyiségekről.
Össze tudom foglalni, hogyan élünk az 
iskolában, mit szeretek jobban és mit kevésbé.

50

Megértem
az iskolai élettel kapcsolatos szóbeli
és írásos beszámolókat, beszélgetéseket,
naplóbejegyzéseket, egy hétre és egy 
tanévre vonatkozó eseményeket.
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tappa 5
Benvenuti!

1. Keressetek az Interneten olyan olasz iskolákat, amelyek
híres ember nevét viselik! Keressetek adatokat a névadókról is!

2. Due scuole. Melyik bemutatás illik a képen látható iskolára? 
Kinek a nevét viseli?

Galileo Galilei Gianni Rodari

3. La nostra scuola. Írjátok be a hiányzó szavakat!

La  scuola è un bell’edificio

antico. Si trova in via Marconi, vicino al centro.

A sinistra c’è un  parco; dietro,

a destra, c’è una bella chiesa.

La nostra scuola porta il  di 

scrittore famoso, autore di belle storie per

 e per adulti.

4. Figyeljétek meg a bello melléknév alakjait,
és egészítsétek ki a körábrát!

5. Mutassátok be saját iskolátokat! Egészítsétek ki a szöveget,
és húzzátok alá a megfelelő szavakat, majd olvassátok fel az egészet!

La nostra scuola si trova in centro / in periferia / in una zona verde

di  (il nome della città).

È un bel palazzo moderno / antico / nuovo / elegante / grande.

È in via / piazza / viale  (nome). 

A sinistra c’è un bell’edificio / un palazzo / un bel parco, a destra

c’è un bar / una banca / un negozio.

La nostra scuola porta il nome di 

(il nome della scuola).

antico régi

si trova található

vicino a közel

 parco park

 edificio épület

 chiesa templom

*porta il nome a nevét viseli

 *autore (m) szerző

 adulto felnőtt

 periferia a város széle

 zona verde zöldövezet

 banca bank

 negozio bolt

39

40

51
36
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egyes szám

többes szám

Hímnem Nőnem
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41

41

palestra

secondo piano

primo piano

piano terra

Írd a főnevek elé a megfelelő határozatlan névelőt!

A második vonalra írd a bello melléknév megfelelő alakját!

    palestra tornaterem

    aula docenti tanári szoba

    mensa menza

POTERE
posso
puoi
può
possiamo
potete
possono

Entriamo!

1. Kiket és mit láttok a képen?

2. Entriamo! Írjátok az iskola megfelelő szintjére, hol találhatók a helyiségek! 

 

3. A kész ábra alapján mondd el, mi található a Rodari iskolában!
Esempio: Al piano terra ci sono la palestra...

4. Soroljátok fel, mit csinálhatnak a Rodari iskola tanulói a következő helyeken! 

Nell’atrio possono  a ping pong.

Nella biblioteca possono  .

5. Alkossatok párokban a mintához hasonló párbeszédet!
Minél többet használjatok fel a szószedet szavai közül!

6. Folytassátok a mondatokat!
Nell’atrio possiamo giocare. Nel salone teatro non possiamo mangiare.
In direzione possiamo chiedere informazioni.

7. Mondd el, mi hol található a ti iskolátokban!

laboratorio di informatica, direzione,

aula docenti, atrio, 

biblioteca, sala teatro,

mensa, 6 aule

servizi,

– Ciao ragazzi! Dove posso / possiamo chiedere

 informazioni? 

– In direzione, al piano terra, a sinistra.

– Grazie!

– Prego!

– Buongiorno, Signora. Dove posso / possiamo

 trovare la professoressa Laurenti?

– Nell’aula docenti, al primo piano, a destra.

– Grazie!

– Prego!

A B

37

    direzione (f) igazgatói iroda

    sala teatro színházterem

    atrio előcsarnok

    aula tanterem

al piano terra a földszinten

chiedere a kérdez vkitől

trovare talál

Giro1_2016.indb   52 22/06/17   20:42



 

Sc
u

o
la

tappa 5

lavagna

armadio

banco

sedia

poster

 lavagna tábla

 /  banco / banchi pad/ok

 lezione (f) tanítási óra

rispondere válaszol

subito rögtön

Siamo a lezione

1. Kössétek össze a képen látható tárgyakat az olasz elnevezésükkel!

2. Húzd alá a levélben a dovere ige alakjait!

3. Mit kell csinálni a diákoknak az órákon? 
Devono 

4. Egészítsd ki a dovere ige alakjait!

5. Válaszolj Tommaso levelére egy osztálytársaddal együtt!
• quanti siete nel vostro gruppo
• quante lezioni avete alla settimana
• cosa fate durante le lezioni

37

Ciao Sofia,
rispondo subito alla tua domanda.
Noi studiamo l’inglese. Durante le lezioni la nostra professoressa parla sempre in inglese.
Qualche volta chiede agli studenti che cosa significa una parola, ma in genere capiamo tutto. 
Poi dobbiamo rispondere ad alta voce o per iscritto. Alcuni ragazzi devono improvvisare
un dialogo. Uno studente deve andare alla lavagna a scrivere le espressioni nuove.
Spesso anch’io devo leggere il mio compito per casa. Mi piacciono queste lezioni, perché mi piace 
molto parlare. Quando ascoltiamo una storia, dobbiamo ripetere il testo. Poi, uno studente
deve fare delle domande agli altri. Alla fine delle lezioni la professoressa spiega
i compiti che dobbiamo fare a casa.
Sono molto curioso, com’è una lezione d’italiano in Ungheria?

Tommaso

53

dovere kell

devo scrivere írnom kell

ad alta voce hangosan

per iscritto írásban

alcuni/e néhány(an)

 espressione (f) kifejezés

compito per casa otthoni feladat

 storia történet

ripetere ismétel

 testo szöveg

 studente (m) tanuló

 studentessa diáklány

altri/altre mások, többiek

alla fine végül 

DOVERE

devi

dovete

durante la lezione óra alatt

Cosa significa? Mit jelent?

 parola szó

capiamo tutto mindent értünk

tutto minden, mindent
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Compagni di classe

 1. Olvassátok el a bemutatást, és jellemezzétek a padtársatokat!
 Ho una simpatica vicina di banco. Mi aiuta sempre. Si chiama Stefania, ha i capelli
 lunghi e neri. È molto carina e intelligente. Siamo molto amiche.

 2. La terza B. Válasszátok ki a versből, mi jellemző a ti osztályotokra!
 Fogalmazzátok meg a következő szavakkal!
 spesso, di solito, qualche volta, raramente
 Esempio: Scherziamo spesso, ma qualche volta non siamo d’accordo.

 3. Alkossatok 2-2 barátból álló csoportokat, és kérdezzétek ki egymást!
 Esempio: Voi studiate insieme? Litigate spesso?

 

 
 4. Figyeljétek meg a felhőket, és egészítsétek ki a körábrát!

Questo ragazzo
è Cristoforo.

Quella coca è
di Biagio.

TUTTI NOI...
Tutti amici noi siamo
insieme giochiamo,
lavoriamo, leggiamo,
studiamo o scherziamo
e così ci divertiamo.
Non sempre siam d'accordo,
molto spesso litighiamo.
Tutto questo siamo noi :
un'allegra compagnia
che fa tanta simpatia.

Quello studente è Biagio.

Quel posto è libero.

Quei quaderni sono
di Biagio.

Questo è il mio banco. 

Questa biro
è di Cristoforo.

38
il vicino / la vicina a szomszéd 

mi aiuta segít nekem

siamo molto amici / amiche jó barátok / barátnők vagyunk

spesso gyakran

di solito  általában

qualche volta néha

raramente ritkán

scherzare viccel

essere d’accordo egyetért

litigare veszekszik

 compagnia társaság

 quaderno füzet

 posto hely

 coca kóla

 biro (f) golyóstoll

ht
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e g y e s  s z á m

t ö b b e s  s z á m

quell’

quell’

quellequegli

A quello mutató névmás

Hímnem Nőnem
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Quella coca è
di Biagio.

 cosa dolog, holmi

portare visz

 laboratorio szertár

 flauto fuvola

 carta térkép

 dizionario szótár

amare szeret

muoversi mozog

usare használ

durante la lezione óra alatt

AMARE

educazione fisica

matematica

storia

informatica

musica

biologia

inglese

chimica

geografia

lingua e letteratura italiana

39

Laura: Mi piace quando facciamo ginnastica perché amo molto lo sport.
 La mia materia preferita è l’

Giorgio: So usare bene il computer, quindi mi piace l’ 

Liliana: La scuola mi piace, specialmente quando ascoltiamo la musica classica,
 quindi preferisco la lezione di

Paola: Mi piace risolvere i problemi e contare, perciò la mia materia preferita è la 

Giorgia: Mi piacciono molto gli animali, dunque amo la

Valerio: Adesso studiamo le piramidi dell’antico Egitto; mi piace tanto la

biologia.

storia.

matematica.

educazione fisica.

informatica.

musica.

 materia di studio tantárgy

preferito kedvenc

 educazione fisica testnevelés

quindi tehát

 letteratura irodalom

Materie di studio

1. Melyik szertárba valók a tárgyak?
Esempio: – Dove mettiamo queste cose?
 – Porto questo computer nel laboratorio di biologia, e quella palla
 in palestra.

2. La mia materia preferita. Kinek mi a kedvenc tárgya? 

3. Mondjátok el, kinek mi a kedvenc tantárgya!
Esempio: Laura preferisce l’educazione fisica.

4. Húzd alá, mely tevékenységek utaltak a tantárgyakra! 

5. Kérdezzétek egymást!
Esempio: Qual è la tua materia preferita? 
Cosa fate durante la lezione di ?

6. Egészítsétek ki a preferire és amare ige alakjait!

PREFERIRE

preferisci
preferisce
preferiamo
preferite
preferiscono

amate
amano

55

A quello mutató névmás
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L’orario delle lezioni

1. Egészítsétek ki a táblázatot, miközben valaki diktálja, amit írtok! 
Esempio: In Ungheria la prima lezione comincia alle otto e finisce alle otto e quarantacinque.

2. Mutassátok be az olasz tanítási rendet!
Miben különbözik a tietektől? 
Esempio: In Italia la prima lezione comincia…

3. Válaszoljatok a kérdésekre!

Quando comincia la quinta lezione in Italia? 

Quando finisce la sesta lezione?    

4. Az első táblázatba készítsetek egy nektek tetsző órarendet, úgy hogy a társatok ne lássa!
Egymás kikérdezésével kell kitöltenetek a másik órarendet.
Esempio:

– Qual è la prima lezione del lunedì? – È …

 
 lunedì martedì
1
2
3
4
5
6

 lunedì martedì
1
2
3
4
5
6

L’orario dell’amico

Il mio orario ideale

orario órarend

 inizio kezdet

 fine (f) befejezés

cominciare kezdődik, kezd

finire (-isc) befejeződik, befejez

 intervallo szünet

quinto ötödik

sesto hatodik

settimo hetedik

ideale ideális

FINIRE

finisci

finiamo

finiscono
40

1a Ora
7.55/8.55

2a Ora
8.55/9.55

Inter vallo
10.48/11.03

5a Ora
11.55/12.50

Inter vallo
12.50/12.55

6a Ora
12.55/13.45

7a Ora
13.45/14.40

 in Italia in Ungheria

lezioni inizio/fine   intervalli

prima 8:00–8:45	 8:45–9:00
seconda

  

3a Ora
9.55/10.48

4 a Ora
11.03/11.55
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L’orario dell’amico

6a Ora
12.55/13.45

7a Ora
13.45/14.40

Adattato da: www.ntacalabria.it

Il calendario

1. Mi lehet Luigi decemberi naptári bejegyzéseinek dátuma?

Oggi sono a casa tutto il giorno e non faccio niente di speciale.

I miei genitori vanno a scuola a parlare con i professori.

2. Olvassátok el a szöveget, majd húzzátok alá azokat a részeket,
amelyek a kérdésekre válaszolnak! 
Quale calendario vediamo?
Quando cominciano le lezioni in settembre?
Quanti periodi di vacanza ci sono?
Quali sono le vacanze?

3. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre az idei tanévetek alapján!
Quando cominciano le lezioni nell’anno nuovo?
Quanti periodi di vacanza ci sono?
Quando cominciano e quando finiscono le vacanze?
Quali feste ci sono durante l’anno?

4. Írd le és olvasd fel a mai dátumot!

41

dicembre (m) december

gennaio január

aprile (m) április

giugno június

 esame (m) vizsga

e g y e s  s z á m

t ö b b e s  s z á m

Hímnem Nőnem

quanto
quale

quanta
quale

quanti
quali

quante
quali

 calendario naptár

ultimo utolsó

 Natale (m) karácsony

 Carnevale (m) farsang

 Pasqua húsvét

IL CALENDARIO DELL’ANNOSCOLASTICO 2007/2008
In tutte le scuole le lezioni comincianoil 2 settembre 2007.
Le vacanze scolastiche sono così stabilite: • vacanze di Natale: dal 23 dicembre  2007 al 7 gennaio 2008 • vacanze di Carnevale: dal 17 febbraio  al 25 febbraio 2008

 • vacanze di Pasqua: dal 5 aprile  al 15 aprile 2008
In tutte le scuole le lezioni finisconomercoledì 18 giugno 2008.Gli esami finali delle scuole comincianoil 21 giugno 2008.

DICEMBRE

1 SABATO CONSEGNA DIPLOMI
2 DOMENICA
3 LUNEDÌ
4 MARTEDÌ
5 MERCOLEDÌ
6 GIOVEDÌ
7 VENERDÌ
8 SABATO VACANZA
9 DOMENICA

10 LUNEDÌ VISITE GENITORI
11 MARTEDÌ VISITE GENITORI
12 MERCOLEDÌ VISITE GENITORI
13 GIOVEDÌ VISITE GENITORI
14 VENERDÌ VISITE GENITORI
15 SABATO
16 DOMENICA
17 LUNEDÌ
18 MARTEDÌ
19 MERCOLEDÌ
20 GIOVEDÌ
21 VENERDÌ CHIUSURA SEMESTRE
22 SABATO
23 DOMENICA
24 LUNEDÌ VACANZA
25 MARTEDÌ VACANZA
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*anche se akkor is, ha…

*studio tanulás

*pochi giorni dopo néhány nap múlva

*come prima mint azelőtt

colorato színes 

corso d’italiano olasz tanfolyam

 pagina oldal 

*andare d’accordo egyetért

 *convivenza együttlét

*unito egységes

ridere nevet

Caro	Diario,

in	questa	pagina	scriviamo	della	

nostra	classe	e	della	nostra	aula.	

Siamo	9	maschi	ed	8	femmine	ed	

andiamo	molto	d’accordo	dopo	

tre	anni	di	convivenza,	siamo	una	

compagnia	molto	unita	e	solidale.	

Ci	piace	molto	scherzare	e	ridere	

insieme.	Nello	studio	non	abbiamo	

molti	problemi.	Anche	se	qualche	

volta	litighiamo,	pochi	giorni	dopo	

siamo	amici	come	prima.	La	nostra	

aula	non	è	molto	grande	ed	ora	

è	tappezzata	di	poster	colorati	e	

quadri.
Ciao,			3-aC

Ripasso

                                                                                                  1. Olvassátok fel a következő naplórészletet!

2. Válaszolj a kérdésekre! 

Quante sono le ragazze?

Da quando sono insieme?

Cosa fanno negli intervalli?

Come vanno nello studio?

Come è la loro aula?

3. Come sono i vostri compagni? Párban írjatok erről néhány mondatot!

4. Corso d’italiano. Mutassátok be a képen látható személyeket: név, életkor, kedvenc tantárgyak, barátok,
egy átlagos nap!

A
da
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o 
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w

w
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42

Ripasso

1. Válaszolj a kérdésekre!

Dove si trova la tua scuola?
Qual è l’indirizzo?
Quale classe frequenti?
Dove si trova la vostra aula? 
In quanti siete in classe?
Chi sono i tuoi amici?
Quali sono le tue materie preferite?
A che ora arrivi a scuola?
Quante lezioni hai alla settimana?
Pranzi in mensa?
Cosa fate durante la lezione d’italiano?
Descrivi la foto accanto!

2. Giorgia scrive. Húzd alá az igaz állításokat, majd mondd el összefüggően, mit tudsz a szereplőről!

La ragazza si chiama  Gilda Gigia Gina.

La scuola le piace tantissimo tanto non tanto.

In classe sta abbastanza bene  bene molto bene.

Il vicino si chiama Enrico Cristiano Paolo.

In classe ha un’amica tre amiche molte amiche.

Giorgia preferisce Internet il tennis la musica.

Si alza  alle sei e mezzo alle sette alle sette e mezzo.

Ha sette sei cinque lezioni.

A Giorgia piace anche telefonare mangiare la pizza leggere.

3. Dove? Quando? Kérdezzétek egymást a padtársaddal!

Esempio: – Quando potete ascoltare musica? – Nel terzo intervallo, in aula.
scrivere, parlare, dormire, lavarsi, ascoltare musica, guardare film, cantare, disegnare, telefonare

4. Nézd meg a lányokat a szakasz nyitóoldalán! Döntsd el, hogy az alábbi mondatok igazak vagy hamisak!
Írj V vagy F betűt a körökbe!

Vediamo cinque ragazze.
Due ragazze portano gli occhiali.     
Le ragazze cantano.
Loro lavorano a coppie.
Tutte le ragazze hanno i capelli lunghi.             
Sono in un laboratorio di informatica.

frequentare la scuola iskolába jár

sta bene jól van

nell’intervallo a szünetben

 Durante la lezione dobbiamo Nell’intervallo possiamo
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a Tempo libero6

Mit fogok tudni olaszul, ha a szabadidő fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a cselekvés módjának, az időjárási viszonyoknak, a valóságos 
feltételnek, az ellentétnek, a vonatkoztatásnak, a tetszésnek, az érdeklődési körnek,
a tudásnak és a nemtudásnak, a preferenciának a kifejezésével, valamint az interjú alapján 
történő információgyűjtéssel.

Az olasz kultúrából megismerem a fiatalok szokásait, olasz énekeseket, egy 
iskolaújságot, Olaszország nagy szigeteit, néhány városát, tévéműsorokat.

Megértem
a szabadidővel kapcsolatos szóbeli és 
írásos beszámolót, kérdéseket, interjút. 
Értelmezni tudok programajánlatokat, 
időjárási előrejelzéseket, rajzos ábrákat.

Ki tudom fejezni,
milyen programot javasolok a barátaimnak, 
milyen idő van, mit veszek fel. 
Bejelentkezem internetes fórumra, 
rövid bemutatkozó levelet írok.

60
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44

Ho un’idea! 
Andiamo allo zoo!

ad
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.it

44

Főnévi igenév  Határozói igenév

giocare  gioc 

scrivere  scriv 

dormire  dorm 

42

Allora, cosa 
facciamo oggi?

mangiare

Come passi in genere il tempo libero?

Uscendo con amici

Ascoltando musica

Guardando la Tv

Giocando con il Pc

Andando al cinema

Girando per negozi con amici

Praticando attività sportiva

Leggendo

Suonando uno strumento (solo)

Suonando con un gruppo musicale

Andando a teatro

Totale

 Risposte persone

169 uscire  uscendo
123 ascoltare  ascoltando
78 

 68

 46

 44

 65

 36 leggere  leggendo
 31

 22

 18

 700

Uscendo con amici: 40% 45%
  musica, Tv, Pc: 
  attività sportiva:

 un bel libro:

 Altro:

  idee fatti

Come passiamo il tempo libero?                              

1. Adjatok ötleteket a felsorolt igék felhasználásával!

2. Az alábbi felmérést 700 fiatal megkérdezésével készítették. 
Olvassátok fel a táblázat három kitöltött sorát! 
Esempio: 169 giovani passano il tempo libero uscendo con amici.

3. Írd a fenti táblázatba a megfelelő főnévi és határozói igeneveket, majd olvassátok fel a sorokat!

4. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó végződésekkel!

5. Come passano il tempo libero i ragazzi italiani? A CD meghallgatása
előtt tippeld meg az adatokat, majd ellenőrizd a megoldást!

Come passano il tempo libero i ragazzi italiani?

6. Olvassátok fel a táblázat adatait! 
Esempio: Il 35 per cento dei ragazzi passa 
il tempo libero uscendo con amici.

passare il tempo eltölti az időt 

  idea ötlet

  zoo állatkert

girando per negozi a boltokat járva

suonare uno strumento  hangszeren játszik

  attività sportiva sporttevékenység

andare uscireascoltarefare
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Che tempo fa?

1. Szóban alkossatok minél több mondatot a fare és avere igékkel!

2. Che tempo fa? Jelöljétek a körökben az elhangzás sorrendjét! 

3. Mely képhez tartoznak a kifejezések? 

4. Ajánljatok programot Robertának, majd foglaljátok egy mondatba a táblázat két oszlopát! 
Esempio: Stamattina fa bel tempo, c’è il sole, usciamo a correre un po’! Se fa bel tempo usciamo! 

5. Padtársaddal válasszátok ki az egyik napot, és beszéljétek meg közös programjaitokat az időpontok és az időjárás 
megadásával is!
Esempio: Se fa bel tempo, dalle nove alle undici...

6. Meséljétek el egy napotokat! 
Esempio: Mi alzo alle..., se fa bel tempo..., ma se fa brutto tempo...

45

62

fa bel tempo fa caldo  fa freddo  ho freddo  porto un maglione
nevica fa fresco piove tira vento ho caldo

stamattina se fa 
bel tempo e c’è il sole

nel pomeriggio
se il cielo è nuvoloso, 
ma fa caldo

la sera
se piove e fa fresco

usciamo ? la mattina
se fa freddo

nel pomeriggio
se fa freddo e tira vento

la sera
se il tempo è bello

 sabato domenica

termometro

28 gradi

Quattro gradi 
sotto zero

15 gradi

43
44

45

Fa fresco. Hűvös van.

Piove. Esik.

Tira vento. Fúj a szél.

C’è il sole. Süt a nap.

correre un po’ kicsit fut

Il cielo è nuvoloso. Felhős az ég.

Che tempo fa? Milyen idő van?

Fa caldo. Meleg van.

Fa freddo. Hideg van.

 maglione (m)  pulóver

portare hord, visz

Nevica. Havazik.
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Cosa mi metto?

1. Keressétek meg a térképen Olaszország nagy szigeteit! Tudjatok meg többet Szardíniáról! www.sardegna.com

2. Con gli amici in Sardegna. Kire illik a leírás? Írjátok a neveket a vonalra! 

 

 

 

 

 

3. Írjátok be a többi szereplő nevét, majd egészítsétek ki a bemutatásukat!
Che cosa portano i ragazzi? 

• Linda indossa i jeans e una maglia bianca e ha le scarpe bianche. 
• Anna porta gli occhiali. È vestita di nero.
• Agnese porta scarpe nere, pantaloni neri e una giacca azzurra.

4. Egészítsétek ki a mondatokat! 

L’ amico che porta la maglia verde si chiama 

La ragazza che non porta gli occhiali si chiama 

La ragazza che porta la giacca azzurra è 

5. Válasszatok a képen látható fiatalok közül, és kezdjétek így a bemutatást: 
Il ragazzo / la ragazza che descrivo porta …

6. Cosa mi metto? Töltsétek ki a táblázatot, és beszéljétek meg a padtársatokkal,
mit vesztek fel egy közös programra!

46

che aki/-t, ami/-t

 akik/-et, amik/-et

Cosa mi metto? Mit vegyek fel? 

indossare  ruhát visel

 jeans (m, pl) farmer

 scarpe (f, pl) cipő

è vestito di nero feketébe öltözött

 pantaloni (m, pl) nadrág

 maglia vékony pulcsi

 giacca dzseki

descrivere leír

una giacca azzurra

 Che tempo fa? Dove andiamo? Cosa mi metto?

al cinema
Nevica

46
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studenti9a@libero.it

Re: Chi sono

*coetaneo/a egykorú
Benvenuto/a! Isten hozott!

 liceo gimnázium

Amici on line              
1. Fejezzétek be a választ Lorenzo és Francesca nevében!

Ciao, mi chiamo Maria…      c’è posto anche per me su questo forum?

Ehiiiiiii, una mia coetanea......urrrrrrràààààààà!!      Io sono Lorenzo, sono un tipo…

Ciao Maria, benvenuta su questo forum. 
Io sono Francesca. Sono una ragazza…

2. La mail di Alessia. Igazak vagy hamisak az állítások?

3. Húzzátok alá a fare igével alkotott kifejezéseket!  

4. Válaszolj a levélre 40-50 szóban: bemutatkozás, iskola, egy nap, család!

Vero Falso

Ad Alessia piace scrivere ai ragazzi stranieri.

Pratica molti sport, ma il suo preferito è il tennis.

Nello studio va abbastanza bene.

Suo padre è di Firenze.

Pietro studia in un liceo informatico.

Alessia ama tutti i generi musicali.

Cari Ragazzi, mi fa molto piacere corrispondere con stranieri. Mi chiamo Alessia, sono una 
ragazza di quindici anni, alta un metro e cinquantasette. Ho i capelli lunghi e gli occhi castani. 
Ho un fisico atletico perché faccio da sei anni karatè. Frequento la prima superiore in un 
istituto tecnico informatico, e non vado malissimo a scuola. Cominciamo alle otto e torniamo 
a casa all’una e venti, ma ci sono due intervalli: uno alle nove e quaranta, l’altro alle undici e 
mezza. Voi invece dove andate a scuola? Nella mia famiglia siamo in cinque: mio padre, Gi-
useppe, che fa il capotreno e ha origini siciliane; mia madre Giovanna, che fa la casalinga e 
ha origini pugliesi; mia sorella Elisa e mio fratello gemello, Pietro, che frequenta un istituto 
professionale. Da chi è composta la vostra famiglia? Avete fratelli e/o sorelle? Cosa fate nel 
tempo libero? Io solitamente esco, chatto o gioco al computer, ascolto musica e faccio sport. 
I miei generi musicali preferiti sono la techno e la disco perché per me in una canzone conta 
molto la base musicale e non tanto le parole. Spero di ricevere presto una vostra risposta! 

Baci, Alessia Adattato da: www.skuola.tiscali.it

* origine (f) eredet

* casalinga háztartásbeli

 / * gemello/a iker

frequentare jár valahová

* istituto professionale szakközépiskola

*composto da áll vkiből, vmiből

chattare csetel

* genere (m) műfaj

* base (f) alap

*sperare remél

Mi fa piacere! Örülök neki!

corrispondere levelezik

 straniero külföldi

* istituto tecnico szakiskola

* capotreno mozdonyvezető

Giro1_2016.indb   64 22/06/17   20:43



 

tappa 6

piangere   sír

triste   szomorú

Mi interessa la musica.   Érdekel a zene.

dice che   azt mondja, hogy

mi nekem

ti neked

gli / le neki

*coetaneo/a egykorú
Benvenuto/a! Isten hozott!

 liceo gimnázium

47

48

Il mio passatempo preferito è guardare la TV o i DVD.
Quando fa bel tempo esco con gli amici a giocare a calcio
o calcetto. Mi piace anche ascoltare musica, cantare,
suonare la chitarra… . Amo divertirmi con gli amici,
la mia compagnia… amo il mare… amo viaggiare.
Amo passare le giornate con i miei amici…
Ma amo anche stare a casa con la famiglia,
che adoro… come anche il mio gattone! 

Spesso vado al cinema con i miei amici oppure
noleggiamo un DVD e trascorriamo
la serata a casa di fronte al video con popcorn e patatine.
Amo la musica rock e hip-hop. Odio la tecno.
Amo ridere, ma anche piangere per una canzone triste. 
Ascolto un po’ di tutto. Mi piacciono tutti gli sport,
vado a correre e nuoto.

adattato  da www.runaways.wordpress.com

*composto da áll vkiből, vmiből

chattare csetel

* genere (m) műfaj

* base (f) alap

*sperare remél

 passatempo  időtöltés

 calcetto  kispályás foci

viaggiare  utazik

adorare  imád

noleggiare  bérel

trascorrere   eltölt (időt)

 patatine (f, pl) sültkrumpli

odiare   utál

65
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Ascoltiamo musica!
1. Az Internet segítségével hallgass olasz slágereket, és olvass szövegeket! 
Egyet válassz ki, és mutasd be a csoportban! www.italianissima.net vagy www.digilander.libero.it

2. Cosa piace a Tommaso e ad Erica? Válaszoljatok szóban!
Esempio: gli piace … gli piacciono…, le piace…, le piacciono…

3. Alakítsd át a beszámolókat!
Esempio: Tommaso dice che il suo passatempo … 
Húzd alá Erica beszámolójában az átalakítandó részeket!

4. Keresd meg a tetszésre vonatkozó kifejezéseket, mondj mindegyikkel olyan mondatot, amely rád vonatkozik!

5. Az előző feladatok alapján kérdezzétek ki egy társatokat, milyen zenét, filmet szeret! 
A beszélgetés végén foglaljátok össze, mit mondott, és tolmácsoljátok a csoportnak!
Esempio: Che tipo di musica ti piace? Che cosa ti interessa? Cosa ti piace fare?
Gli / le piace la musica…(tipo). Gli / le interessa…

6. Írjatok magatokról hasonló bemutatkozó levelet!
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Andiamo al concerto

1. Kérdezzétek egymást a lap alján található programajánló alapján! data, città, luogo, tipo di programma, prezzo 
Esempio: Quando andiamo al concerto di Vasco?

2. Tölts le egy programajánlót olasz ismerősödnek!  www.budapestinfo.hu/it 

3. Egészítsétek ki a szöveget!

Giulia: Pronto! Sono Giulia, posso parlare con Simone?

Roberta: Ciao Giulia, sono Roberta, ecco…  (arrivare) subito.

Simone: Ciao, come  (andare) il corso di francese? 

Giulia: Niente male, grazie. È abbastanza divertente. Senti, facciamo qualcosa insieme?

Simone: Non lo so. Hai qualche idea?

Giulia: Vedo in Internet, ti mando un’e-mail e decidiamo insieme!

Simone: Va bene, ti  (chiamare) dopo le nove. Ciao! 

Giulia: A presto!

4. Egészítsétek ki a táblázatot a sapere ige hiányzó alakjával!

5. Válasszatok programot, és beszéljétek meg egy társatokkal! 

Simone, io preferisco andare a vedere / ascoltare  a  (città) 

il  (data). Compriamo i biglietti via Internet. Invitiamo anche  !

 .

2 Ottobre 2007 – Torino – THE POLICE – Biglietto concerto  €183.00 a €267.00

Dal 14 al 21 Dicembre – IL LAGO DEI CIGNI – Teatro alla Scala di Milano 
 € 34.00 a € 99.00

24 Ottobre 2007 – TAKE THAT – Datch Forum – Milano 
Dopo anni di assenza, eccoli di nuovo in Italia! € 64.00 a €119.00 

22 Dicembre 2007 – Torino – VASCO – Biglietto Concerto  €59.00 a €113.00

SAPERE

sai
sa
sappiamo
sapete
sanno

49

 luogo  hely 

 prezzo  ár 

niente male  elég jól

divertente  szórakoztató

qualcosa  valami, valamit

via Internet  Interneten keresztül

sapere   tud 

decidere   eldönt 

 biglietto   jegy, cédula

* Lago dei cigni   A hattyúk tava

* assenza   távollét
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48

tappa 6

48

seguire  követ, figyelemmel kísér 

praticare il tennis  teniszezik

vedere dal vivo  élőben lát vmit

 sci (m, s, p)  sí

 pallamano (f)  kézilabda  

Facciamo sport
 
1. Válogasd szét a sportágakat a táblázat szerint, majd egyeztessétek a többiekkel!

Mi piace seguire alla TV:

Mi piace praticare:

Mi piace vedere dal vivo:

2. Videochat. Jelöljétek X-szel, melyik rajz tartozhat az interjúhoz!

A) Le medaglie di Vanessa.

B) L’ età di Vanessa.

C) Le attività di Vanessa.

Írjátok a rajzhoz az időpontot is!

3.  Ellenőrizzétek válaszaitokat, majd egészítsétek ki az alábbi mondatot!

Come potete vedere, Vanessa Ferrari ha al collo varie  , due di bronzo e una  d’oro.

4. A rajzok alapján meséld
el Vanessa egy napját.

la pallavolo

il calcioil nuoto

 pallavolo (f)   röplabda

 pallacanestro (f) kosárlabda

 corsa   futás 

 medaglia d’oro aranyérem

* collo   nyak

*vario   különböző 

 oro    arany

Te
m

p
o 

lib
er

o

lo sci la ginnastica la pallamano 

il tennis la corsa 

il ping pong

la pallacanestro
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49

 Alessio Emilio Veronica Chiara

Telegiornale/TG

Film, telenovele

Serie, soap-opere

Sport

Musica

Quiz

Pubblicità

Reality

 televisione (f)  a tévé (szolgáltató)

 televisore (m) tévé (készülék)

 telegiornale (m) /TG  híradó 

 /  serie (f, s/pl)  sorozat

 telenovela  tévésorozat

 pubblicità  reklám 

quiz (m, s/pl)  kvíz 

Guardiamo la TV

1. Válaszoljatok a kérdésre a RAI 1 műsora alapján! 
A che ora possiamo sapere che tempo fa?

2. Preferenze. Nyissátok meg a www.raiuno.rai.it honlapot,
és tanulmányozzátok a mai műsorokat!
Melyik műsort néznétek meg?

3. Tegyetek + jelet, ha az illető kedveli a műsort, és egy
– jelet, ha egyáltalán nem kedveli!

4. Válaszolj egy társadnak a következő kérdésekre!
Tu cosa guardi alla TV? Quanto tempo passi davanti al televisore?

5. Mely műsorokat kedvelik az osztálytársaitok?
Készítsetek interjút!
Esempio: 
– Susanna, elenca, per favore, tre programmi che ti piacciono! 
– Io seguo, per esempio, …
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Te
m

p
o 

lib
er

o

6tappa

 centro commerciale bevásárlóközpont

lungo il mare a tengerpart mentén

sincero őszinte

*testardo makacs

Tifo per la Roma. A Rómának szurkolok.

 Luna Park (m) Vidám Park

Ripasso

1. Keresd meg a kérdésekhez illő válaszokat! Töltsd ki a táblázatot!
“Chi sono io?”

2. Tegyétek fel párban egymásnak a fórumos kérdéseket!

3. Beszéljetek a csoportban magatokról a kérdések alapján, majd a többiek meghallgatása után 
készítsetek írásban összefoglalót!

4. Keressétek meg Ericát a szakasz nyitóoldalán látható Vidám Parkban! Írjátok le a képet, majd mondjatok el min-
dent, amit Erica honlapjáról megtudtatok!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E

http://grissino.blogspot.com

Domande Risposte

 1 Nome: A Usare il PC, guardare film, leggere…

 2 Soprannome: B No, non la sopporto.

 3 Età: C Polo, pantaloni sportivi.

 4 Professione: D Milan.

 5 Aggettivi per definirti: E Erica.

 6 Come ti vesti di solito? F Un po’ di classica, un po’ di italiana, un po’ di disco.

 7 La prima cosa che fai al mattino? G Sì, molto, anche se purtroppo non sono brava.

 8 Cosa ti piace mangiare? H Studentessa del liceo artistico.

 9 Sport preferito: I Tennis e ginnastica.

10  Genere musicale: L Dolci.

11  Vai in discoteca? M Ericuccia.

12  Ti piace disegnare? N Mi piace girare nei centri commerciali. Se sono al mare:
     passeggiata lungo il mare, gelato, Luna Park… 

13  Cosa ti piace fare nel tempo libero se resti a casa? O Sincera, ottimista, testarda.

14  E se esci? P Chiamo la mia dalmata sul letto.

15  Per quale squadra di calcio tifi? Q 16.

 soprannome (m)  becenév

definire (-isc) meghatároz 

 squadra csapat

*sopportare elvisel

purtroppo sajnos

 dolci (m, pl) édesség
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Gita con la classe in bici!2
so

st
a

A két jegy közül válasszátok az egyiket a csapat nevének!

Hatnapos kerékpártúrára készül az osztály, hat csapatban. A mai órán dől el, 
ki melyik csoportban van, és melyik napi programért felelős. 

1. Alkossatok csoportokat a születési dátumotok alapján!  
Mondjátok el sorban, mikor születtetek, és jegyezzétek a neveket a negyedik oszlopba!
Esempio: Sono nato / nata il tre gennaio, sono del segno del Capricorno. 

 Gruppi Segno Date astronomiche Membri del gruppo 

 1 Ariete / Toro
 21 marzo - 20 aprile

   21 aprile - 20 maggio

 2 Gemelli / Cancro
 21 maggio - 21 giugno

   22 giugno - 22 luglio

 3 Leone / Vergine
 23 luglio - 22 agosto

   23 agosto - 22 settembre

 4 Bilancia / Scorpione
 23 settembre - 23 ottobre

   24 ottobre - 22 novembre

 5 Sagittario / Capricorno
 23 novembre - 21 dicembre

   22 dicembre - 20 gennaio

 6 Acquario / Pesci
 21 gennaio - 19 febbraio

   20 febbraio - 20 marzo
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Gita con la classe in bici!
Le Marche

2. Hová megyünk? Feleljetek a kérdésekre!

Quale regione vedete nella carta? 
Quale mare si trova accanto? 
Quali sono le città che vedete? 
Quali città conoscete? 
Quali sono i porti che vedete?
Quale autostrada va verso queste città?

3. Mit csinálunk? Olvassátok el a kirándulás programját!

 regione (f) tartomány

conoscere ismer

 porto kikötő

sosta 2

G
it

a 
co

n
 la

 c
la

ss
e 

in
 b

ic
i!

 giorno luogo programmi fissi attività libere altri programmi 

 1° Ancona La visita del porto

 2° Osimo Giardino pubblico cinema

 3° Recanati La casa di Leopardi discoteca

 4° Loreto Centro quiz

 5° Porto Recanati La riva dei pescatori bagno 

 6° Sirolo Gita ecologica

10 km

 gita kirándulás

* pescatore (m) halász

 riva part

Sirolo Loreto

71
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I gruppi!

4. Chi comincia?
Üljetek össze egy asztalhoz! Adjátok meg a szavak olasz megfelelőit, majd a számozott betűket írjátok a keresett 
mondat megfelelő helyére! A leggyorsabb csapat választhat elsőnek a városok közül egyet.

időtöltés

néhány alkalommal

Megoldás

8 11 4 24 12 6

Tv-híradó
16 103 15 5 20

közel
7 26

levelezni
1 2518 17 13 28 22 27

mindenki
23 9

21 2 1914

6 10 13954321 87 1211 14 15

21 25 28242019181716 2322 2726 29

!

Osimo

Loreto
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I programmi 

A csapatok feladatai

1. Keressétek meg a városotokhoz tartozó programot, és állítsátok össze az egész nap forgatókönyvét! 
Mutassátok be a többieknek, a képeket is felhasználva!

73

sosta 2

G
it

a 
co

n
 la

 c
la

ss
e 

in
 b

ic
i!

 

 
ore 

note   Sveglia 
    Colazione 
    Partenza per 
    Chilometri 
    Prima sosta a… visita di… 
    Pranzo a 
    Programma libero 
    Arrivo all’ostello, cena 
    Attività serale 
    Buona notte 
 

2. Valamelyik olasz ismerősötök épp a túra idején hív telefonon.
Meséljétek neki:
• épp most Loretóban vagytok, mit láttok
• a tengernél vagytok, milyen idő van
• hogy érzitek magatokat
• hányan vagytok a kiránduláson, mely tanárok vannak veletek
• hány km-t mentek általában egy nap
• hogy telnek az esték a túrák után

Adjátok elő a beszélgetéseket!

Osimo

 ostello diákszállás

Che meraviglia! Csodálatos!

È stupendo!  Ragyogó! Porto Recanati 

Porto Recanati 

3. Mutassátok meg a túrán készült fényképeket olasz 
barátaitoknak! Kérdezzenek, csodálkozzanak
és dicsérjék a helyszíneket!
Esempio: – Che bello!
 – Che meraviglia!
 – È stupendo!
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a Alimentazione7

Mit fogok tudni olaszul, ha az étkezés fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a választás és termékek ára, a cél, a társ, az irány, a választás 
indoklásának, a tárgyra visszautalásnak, és az áru mennyiségének a kifejezésével.

Az olasz kultúrából megismerem az ételek, italok, vendéglátóhelyek néhány fajtáját,
a piacot és a fontosabb élelmiszereket.

Ki tudom fejezni,
mit választok és mit kérek ételbárban, 
vendéglőben, üzletben, piacon.
Választásomat megindokolom.
Érdeklődöm az árakról, és arról, hogy
ki mit szeretne fogyasztani.
Össze tudok állítani egy bevásárlólistát.

74

Megértem,
ha valaki ételt, italt kér, ezzel kapcsolat-
ban mennyiségeket fejez ki, árat mond. 
Értem ezzel kapcsolatban a hozzám
intézett kérdéseket, az egyszerűbb
étlapot. 
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tappa 7

75

50

51

prendere fogyaszt (ételt, italt)

 caffelatte (m) con lo zucchero tejeskávé cukorral

 panino zsemle

 tramezzino háromszögletű szendvics

 acqua minerale ásványvíz

 succo di frutta gyümölcslé

 aranciata con ghiaccio narancslé jégkockával

 cioccolata calda forró csoki

 latte (m) tej

Cosa beve Stefano? caffelatte con lo zucchero caffè cappuccino

Cosa mangia Sandra? panino tramezzino toast

Cosa preferisce Nicoletta? acqua minerale succo di frutta  aranciata con ghiaccio

Cosa prende Silvia? cioccolata calda latte tè con il limone

Cosa mangia Danì? cornetto alla crema biscotti brioche

nome dei ragazzi risposte

BERE

bevo
bevi

beviamo
bevete
bevono

Facciamo colazione

1. Milyen olasz élelmiszer-termékeket ismertek?

2. Cosa prendono i ragazzi?
Tegyetek X-et a megfelelő négyzetbe, aztán válaszoljatok a kérdésekre!

3. Kössétek össze a képeket az előző feladat szavaival!

4.  Készítsetek interjút három osztálytársatokkal! Másoljátok a füzetetekbe a táblázatot,
és készítsetek összefoglalót!
Esempio:  – Carla, cosa prendi ( mangi, bevi) a colazione?
  – Normalmente prendo (mangio, bevo) un cappuccino e un cornetto.

Riassunto: Lidia prende un’ acqua minerale con un panino.
Roberto non mangia niente prima delle lezioni, beve soltanto un’aranciata.

 tè (m) con il limone citromos tea

 cornetto alla crema krémmel töltött croissant

 biscotti (pl) keksz

 brioche (f) kiejtése: brios croissant (édes)

A
lim

en
ta

zi
o

n
e
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52

Al bar  

1. Érdeklődjetek a bár árairól!
Esempio:

– Quanto costa un caffè?
– Al banco costa 65 centesimi, al tavolo un euro e dieci. 
– Quanto costano i cornetti?
– Costano ottanta centesimi.

2. Párban rögtönözzetek párbeszédet az árlap alapján!
Esempio:

– Cosa prendi?
– Io vorrei ...
– Allora, ... Altro? ...
– Nient’altro, grazie.

3. Navigare su Internet bevendo il caffè!
Hallgassátok meg kétszer a szöveget, és döntsétek el,
igazak vagy hamisak az állítások!

Il primo caffè Internet apre nel 1994.

È a Parigi. 

Si trova nel centro.

Sono due donne francesi ad aprire il primo caffè.

All’inizio nel bar ci sono 14 computer.

Nei primi tempi non ha successo.

Vero Falso

51

Quanto costa/costano? Mennyibe kerül/nek?

al banco a pultnál

 centesimo eurocent

vorrei szeretnék 

Altro? Mást?

Nient’altro, grazie. Köszönöm, semmi mást.

 pizzetta kis pizza

 bevanda ital 

 capitale (f) főváros

*all’inizio eleinte 

*non ha successo nincs sikere

Giro1_2016.indb   76 22/06/17   20:44



 

Tutti al bar!

1. L’Italia è il Paese dei bar. Nézzük meg, miért, mikor és kik látogatják az ételbárokat!
Értelmezzétek a grafikonokat!

a) Perché gli italiani vanno al bar?
Esempio: Tra le 100 persone intervistate, 27 ci vanno per incontrare gli amici.

b) Che cosa prendono gli italiani al bar?

c) Con chi vanno gli italiani al bar?

d) Quando vanno gli italiani al bar?

2. Voi, perché andate in un bar?

0 10 20 30 40 50

42

15

11

5

4

3

caffè

gelati

cornetto o panino

bibite

aperitivo

vino

succo di frutta

birra

superalcolici

altro

senza opinione

2

1

6

2

9

con amici

con colleghi di lavoro

da solo

con parenti

altro

0 10 20 30 40 50

42

21

4

12

21

prima colazione

pranzo di mezzogiorno

break a metà pomeriggio

sera

mai

0 10 20 30 40 50

35

6

12

13

25

tappa 7

con chi? kivel?

mai soha

 /  parente (m, f) rokon

52

53

per incontrare gli amici

per rilassarsi

per mangiare

per bere

altro

senza opinione

0 10 20 30 40 50

27

27

10

14

13

9

Perché? Miért?

spiegare magyaráz 

*senza opinione nincs véleménye

A
lim

en
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o

n
e
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53

Andiamo in ristorante

1. Dove andiamo?
Andiamo in un / una …

2. Egészítsétek ki a párbeszédet a megadott kifejezésekkel!

Ale: Io ho una fame da lupo!
Beppe:  ! E ho sete. Prendiamo qualcosa in un bar!
Rita: Ragazzi, io preferisco  .
Ale: Dove vuoi andare?
Rita:  , per esempio.
Beppe: Ma non  ?
Rita: No, ci sono  a prezzo fisso. Puoi scegliere.
Beppe:  , vediamo.
Rita: Eccoci qua. Vediamo i menu. Il menu C , 16 euro. 
Ale: Sì, ma il pesce .
Rita: Perché non scegli il menu B? Non è caro e c’è il pollo. Tutto per 19 euro.
Ale: . Allora scelgo il menu B. E tu, Beppe, quale scegli?
Beppe: Io scelgo il menu A, perché  la carne di maiale. Costa 22..., ma va bene... 
Rita: Io, invece,  il pesce. Scelgo il menu C. Allora entriamo?

3. Al ristorante. Ismételjétek a párbeszéd mondatait, és ellenőrizzétek a megoldásotokat!

4. Keressétek meg a párbeszédben a scegliere ige alakjait, és egészítsétek ki a táblázatot!

Eccoci qua! Megérkeztünk!

 /  menu (m) menü/k

 pesce (m) hal

caro drága 

 pollo csirke

 carne (f) hús 

 maiale (m) sertés

entrare bemegy 

  

54

 ristorante (m) étterem 

scegliere választ 

avere fame éhes 

avere una fame da lupo farkaséhes 

avere sete szomjas 

Costa / costano troppo. Túl sokba kerül/nek.

Costa / costano poco. Olcsó/k.

*a prezzo fisso egységáras 

SCEGLIERE

sceglie

scelgono

D’accordo 
In un ristorante           

non mi piace

i menupreferisco       

53

mi piace

Va bene
costa troppo              

Anch’io pranzare
costa poco
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Ristorante

“Buongustaio” 

tappa 7

perché mert 

 primo piatto első fogás

 arrosto di maiale sertéssült 

 contorno köret

 insalata mista vegyes saláta

 dolce (m) édesség 

 pollo allo spiedo grillcsirke 

 patatine fritte (pl) sült burgonya

53

55

 frutta di stagione az idénynek megfelelő gyümölcs

 minestrone (m) sűrű zöldségleves

 pesce (m) al forno sütőben sült hal

 spinaci (pl) al burro vajon párolt spenót

 macedonia gyümölcssaláta

 cameriere /  cameriera pincér / pincérnő

come primo első fogásként

A
lim

en
ta

zi
o

n
e

MENU TURISTICO  „A”

Primo 
Spaghetti al pomodoro

Secondo 
Arrosto di maiale

Contorno
Insalata mista

Tiramisù
Bevanda

Coca

Prezzo: € 22,00

Orario:
11.30 – 14.00
18.00 – 24.00  

Chiuso la domenica.

MENU TURISTICO  „B”

 
Lasagne al forno

Secondo 
Pollo allo spiedo

Patatine fritte
Dolce

Frutta di stagione
Bevanda

Acqua minerale

€ 19,00

Quale menu scegliete? Perché?                            

1. Quale menu scegliete? Perché? Egészítsétek ki az étlapot!
Esempio: io scelgo il menu A / B / C, perché mi piace... / mi piacciono... / non mi piace... / non mi piacciono... /
voglio mangiare... / non voglio mangiare... / costa poco

2. Állítsatok össze egy egészséges menüt!

Primo: 

Secondo: 

Contorno:  

Dolce: 

Bevanda:  

3. Négy-öt pincér jár körbe az osztályban. Rendeljetek tőlük!
Esempio:

Ciao, cosa prendi come primo? E come secondo? Contorno? Vuoi anche il dolce? E da bere?
Allora come primo...

MENU TURISTICO  „C”

Primo 
Minestrone

 
Pesce al forno

Contorno
Spinaci al burro

Dolce
Macedonia

Succo di frutta

Prezzo: € 16,00
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gli amici / i cugini / i compagni di classe / i fratelli / le amiche / i vicini di casa / e anche ...

Nőnem

e g y e s  s z á m

t ö b b e s  s z á m

Hímnem

 preparativi (m, pl) előkészületek 

invitare meghív

 vicini di casa szomszédok

un etto tíz deka

due etti húsz deka

 scatola doboz

 lattina fémdoboz

 pacco / pacchi csomag / ok 

 prosciutto sonka

 olio d’oliva olívaolaj

mezzo chilo / un chilo / due chili 

un etto / due etti 

una bottiglia / due bottiglie 

una scatola / due scatole 

una lattina / due lattine 

un pacco 

di

Preparativi per la festa

1. Kit akarsz meghívni a születésnapi bulidra?
Esempio: Vorrei / Non vorrei invitare:

2. Hívd fel telefonon egy osztálytársadat, és döntsétek el együtt, kit hívtok meg!

3. Állítsátok össze a bevásárlólistát, figyelembe véve a meghívottak számát! 
Esempio: Dobbiamo comprare due chili di pomodori e tre bottiglie di acqua minerale.

4. Válaszoljatok a kérdésekre, és írjátok be a megfelelő üzlet nevét!
Esempio: Dove andiamo a comprare l’olio d’oliva? 

L’ olio d’oliva lo compriamo al .

La frutta la compriamo al  .

I panini li compriamo in una  .

Le torte le compriamo in una  . 

5. Írd be a névmásokat a körbe!

panetteria / supermercato / pasticceria / mercato di frutta e di verdura / e anche ...

 caffè (m) kávé

  pane (m) kenyér

  salatini (m, pl) sós aprósütemény

comprare vásárol 

 panetteria pékség 

  supermercato élelmiszer áruház

  mercato gyümölcs-

    di frutta e di verdura és zöldségpiac

  pasticceria cukrászda

56

pasta

pane

olio d’oliva

prosciutto

aranciata

succo di frutta

acqua minerale
caffè cocaformaggio
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Quanto
Vorrei   
Altro? 
Buongiorno!    
Dica!           

Desidera?         
Ecco a Lei!
Mi dia           
per favore
       

gli amici / i cugini / i compagni di classe / i fratelli / le amiche / i vicini di casa / e anche ...

Facciamo la spesa

1. Helyezzétek vissza a szavakat a párbeszédekbe!

2. Facciamo la spesa. Ellenőrizzétek a megoldásokat, majd olvassátok föl a párbeszédeket!

3. Húzzátok alá a párbeszédekben a di elöljárószó alakjait, és írjátok
be a körábrába!

4. Facciamo un’insalata mista!
Esempio: Ci mettiamo dell’aglio, della cipolla, ...

fare la spesa bevásárol 

 /  commesso/a eladó/nő 

 prosciutto crudo nyers sonka

 fruttivendolo zöldség–, gyümölcsárus

Dica! Tessék! (Mondja!) 

Ecco a Lei! Tessék, itt van (Önnek)!

A
lim

en
ta

zi
o

n
e

parmigiano              

origanopomodoro       

lo
l’

gli

i

l’

la

le

il

degli

dello

lo dell’

dell’ della

di

egyes szám

többes szám

Hímnem Nőnem

Commesso: Buongiorno!

Pietro: 

Commesso: 

Pietro:  del prosciutto crudo e delle olive nere.

Commesso:  

prosciutto vuole? 

Pietro: Tre o quattro etti. 

Commesso: E olive?

Pietro: Mezzo chilo.

Commesso: 

Pietro: Nient’altro, grazie. 

Fruttivendolo:  

Marta:  dei pomodori e delle patate, 

Fruttivendolo: Quanto ne vuole?

Marta: Due chili di pomodori e tre chili di patate.
Fruttivendolo: Vuole anche delle cipolle?
Marta: Sì, due o tre.
Fruttivendolo: 5 euro e 60 centesimi.

Marta:  

a b

Desidera? Mit parancsol?

Quanto ne vuole? Mennyit kér (belőle)? 

Mi dia, per favore! Adjon nekem, legyen szíves!

 cipolla hagyma

57

zucchine melanzane           
olive

patate

olio d’oliva
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*maggiorana majoránna

Tanti auguri! Minden jót!

Grazie per la serata! Köszönjük a szép estét!

Buon compleanno! Boldog születésnapot!

Accomodatevi! Foglaljatok helyet!

A lunedì! A hétfői viszontlátásig!  

Perché Elena fa la spesa?

Che cosa compra per l’antipasto?

Quale pasta prepara?

Che cosa prepara per contorno?

Che cosa compra Francesca? 

Ingredienti
(per cinque persone)

• un chilo di pasta fresca

• un chilo di pomodori

• quattro spicchi d’aglio

• due cipolle

preparare készít 

 ingredienti (m, pl) hozzávalók

fresco friss 

*spicchio d’aglio fokhagymagerezd 

*rosmarino rozmaring

  Grazie per la serata!

  Buon compleanno!

 Sì, è molto buona!

 Ti piace la mia pasta?

 Accomodatevi!

 Tanti auguri!

  A lunedì! 

 Che cosa prendete?

 Benvenuti!

 Ecco l’antipasto!

Ripasso

1. Al supermercato. Válaszoljatok a kérdésekre! 

2. Pasta al pomodoro. Rögtönözzetek párbeszédet vevő és zöldség-
gyümölcsárus között! Vegyetek meg mindent a paradicsomos tészta elkészítéséhez!

3. Különítsétek el a vendéglátó és a vendég mondatait!

4. Döntsetek párban a bulival kapcsolatos minden kérdésről, és adjátok elő terveiteket az osztálynak!
Dove facciamo la festa? (a casa di..., in una villetta di amici, in un ristorante, in giardino)
Chi invitiamo? (gli amici, i compagni di classe)
Cosa prepariamo? (pastasciutta, panini, dolci, macedonia, insalate)
Cosa compriamo? (alimentari, bevande, regali)
Come invitiamo gli ospiti? (scrivere un’e-mail, mandare un invito, telefonare)
Che musica ascoltiamo?
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 gelateria fagylaltozó

 gusto íz

 nocciola mogyoró

 fragola eper

 pistacchio pisztácia 

consumare fogyaszt

A
lim

en
ta

zi
o

n
e

tappa 7

crema       

nocciolafragola

stracciatella

limone
vaniglia

pistacchio

Ripasso

1. In gelateria. Válasszatok fagylaltot!
Esempio: Vorrei un gelato da 2 euro, gusti: limone e fragola.

2. Válasszatok párban egy fotót, és rögtönözzetek egy
párbeszédet! A többieknek ki kell találniuk, melyik fotóról van szó.

3. A tappa nyitó oldalán látható kép alapján tegyetek X-et a helyes válasz elé! Azután olvassátok fel a helyes monda-
tokat, és beszéljetek a képről anélkül, hogy néznétek a mondatokat!

1 Nella foto vediamo due     bambini. giovani. fratelli.
2 Consumano     la prima colazione. il pranzo. la cena.
3 Sono     in un bar. in una pizzeria. in un ristorante.
4 Lei ha i capelli     biondi e lisci. castani e ricci. biondi e ricci.
5 Lui indossa i jeans e     una maglia. una camicia. un maglione.
6 Bevono     birra. acqua minerale. aranciata.
7 Lei mangia     un panino con prosciutto. un tramezzino. un cornetto.
8 Lui mangia     la pasta. l’insalata. una macedonia.

cioccolato

tiramisù
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Mit fogok tudni olaszul, ha a város fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül a tegező és a magázó formában történő információkérés- és adás, 
a közlekedés módjának és a cselekvő személyének, az instrukciók adásának a kifejezésével, 
valamint a dokumentumokból és térképen való tájékozódással, továbbá a forrásokból történő 
anyaggyűjtéssel.

Az olasz kultúrából megismerem a római Piazza di Spagna-t, Milánó néhány 
nevezetességét, a legfontosabb tömegközlekedési eszközöket, több olasz város és tar-
tomány nevét és helyét a térképen, Firenze néhány nevezetességét, az Uffizi Képtárat, 
valamint Budapest néhány nevezetességének olasz elnevezését.

Megértem
az útbaigazítást és az ezzel kapcsolatban 
hozzám intézett kérdéseket, a témához 
tartozó párbeszédeket a közlekedési esz-
közökön. Értelmezem a köztéri és a múzeu-
mi tájékoztatókon olvasható szövegeket.

Ki tudom fejezni
kéréseimet tegező és magázó formában.
Meg tudom indokolni, melyik közlekedési eszközt 
használom, milyen jegyet szeretnék vásárolni,
és hogy hová szeretnék eljutni. 
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Figurati! Ugyan, igazán nincs mit! (tegező alak)

 stazione ferroviaria vasútállomás

essere di qui idevalósi 

per caso véletlenül 

 fermata megálló

dopo duecento metri 200 m után

 metro (f) metró

 metropolitana metró

Scusa, mi sai dire ... ?        

1.  Gyűjtsetek fényképeket Milánóról,
és rakjátok ki a falitáblára!

2. Keressétek meg a térképen Milánó
legfontosabb nevezetességeit!
1 Duomo
2   Galleria Vittorio Emanuele II
3   Palazzo Reale
7   Teatro alla Scala
23 Castello Sforzesco

3. Cercando il Teatro alla Scala e la stazione ferroviaria. 
Húzzátok alá a párbeszédekben az igéket!
 

– Ciao ragazzi, scusate, sapete dov’è la stazione ferroviaria?
– Non lo sappiamo, non siamo di qui. Siamo in gita scolastica. 
– Ah, scusate!
– Un momento, però. Aspetta! Carla, Carla, vieni qua.
– Sì, dimmi.
– Non sai, per caso, dov’è la stazione ferroviaria?
– La stazione ferroviaria? Sì, lo so. È un po’ lontana. Prendete la
 metro, la linea rossa, e fate tre o quattro fermate. 
– E dov’è la fermata della metropolitana?
– Tornate indietro e dopo duecento metri, la trovate.
– Grazie!  
– Prego.

a b
–  Ciao, scusa, mi sai dire come arrivo al Teatro 

alla Scala?
– Ciao, aspetta un attimo. Devi prendere via
 Mengoni. Vai avanti fino in fondo. Poi gira a
 destra e vai sempre diritto. La prima piazza
 che trovi è piazza della Scala. Se preferisci la
 metropolitana, prendi la linea gialla e scendi

 alla fermata Montenapoleone. Però da lì devi
 tornare un po’ indietro.
– Benissimo, grazie!
– Figurati!

4. A kiemelt felszólító módú alakok segítségével egészítsétek
ki a táblázatot!

5. A térkép alapján párban magyarázzátok el, hogy lehet eljutni
a leghíresebb műemlékekhez!
Esempio:

– Scusa, mi sai dire come arrivo al Duomo?
– Sì, vai / gira / torna / prendi / scendi …

 scus  scus 

 aspett  aspettate

  andate

 gir  girate

 prend  prend 

 torna torn 

 fai  

 Tegező felszólítás / L’imperativo informale

 egyes szám/singolare többes szám/plurale

58

Scusa!  Elnézést! (Bocsáss meg!)

aspettare vár 

 attimo pillanat

avanti előre

fino in fondo végig

girare fordul

diritto / dritto egyenesen 

 linea vonal 

tornare indietro visszamegy

scendere leszáll
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Scusi, mi sa dire ... ? 

1. Párban kérdezzétek egymást!
Esempio: 

– Dove vai, se vuoi comprare una piantina della città  
 / un’ aspirina / un giornale / un cappuccino / un 
 gelato? 
– Vado in una libreria o vado dal giornalaio ...

2. Scusi, mi sa dire? Egészítsétek ki az igékkel az 
első párbeszédet, majd húzzátok alá a második 
párbeszéd igéit! Milyen különbségeket vesztek 
észre?

3. Melyek a felszólító mód magázó alakjai? Írd a megfelelő végződéseket a táblázatba!

4. Egészítsétek ki a táblázatot az igék felszólító módú alakjaival!

5.  Kérjetek és adjatok tájékoztatást az előző oldal térképe alapján!
Esempio:

– Scusi, mi sa dire come arrivo al / all’ / alla ... / dove trovo il / l’ / la ...? 
– Certo, vada diritto / fino a / giri a destra / a sinistra ...

58

 piantina  térkép

 giornalaio újságárus

proseguire tovább megy

Az igék felszólító módja

L’imperativo dei verbi

  scusare aspettare girare  andare

 (tu)    

 (Lei)    

 (voi)    

a b

– Buongiorno, scusi, mi sa dire dov’è il Duomo?
–  Buongiorno, aspetti un attimo. È qui vicino.
 Prosegua diritto, poi alla seconda, no, alla terza via,
 giri a destra e vada ancora avanti. Al primo incrocio
 giri a sinistra e, in fondo alla via, trova il Duomo.
– Grazie!
– Prego.

– Ciao,  , mi  dire dov’è il Duomo?
–  Ciao,  un attimo. È qui vicino.
 Prosegui diritto, poi alla seconda, no, alla terza via,
   a destra e  ancora avanti.
 Al primo incrocio  a sinistra e, in fondo alla via,
 trovi il Duomo. 
– Grazie!
–  Prego.

 scus  scusate

 aspett  aspettate

 prosegu  proseguite

 gir  girate

  andate

 Magázó felszólítás / L’imperativo formale

 egyes szám/singolare többes szám/plurale

Giro1_2016.indb   86 22/06/17   20:44



 

tappa

87

In
 c

it
tà

   
   

  

8
Come arrivo?                                 

1. Svájci turistákkal találkozol Olaszországban, akik útbaigazítást kérnek tőled. Magyarázd el a térkép alapján, hogy 
juthatnak el oda, ahová szeretnének! Adjatok nevet a többi utcának és térnek is!
Esempio: 

– Scusa, parli l’italiano?
– Sì, un po’.
– Perfetto! Ci sai dire come arriviamo ... / dov’è ... / dove troviamo ... ?

turistico

ostello

 piantina  térkép

 giornalaio újságárus

proseguire tovább megy 59

svizzero  svájci

 telefono pubblico  nyilvános telefon

 libreria könyvesbolt

 Bancomat (m) bankjegyautomata

 parco pubblico, közpark,

    parchi pubblici közparkok

 pronto soccorso elsősegélynyújtó hely

 ufficio turistico idegenforgalmi hivatal

Che piacere! Nagyon örülök!

turistico

ostello

 pronto soccorso

 farmacia 

 telefono pubblico

 ufficio turistico

  libreria 

 Bancomat

 metro

 chiesa 

 supermercato

 parco pubblico

 ostello 

 voi siete qui
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59

Chi prende l’ autobus? 
Chi va a piedi? 
Chi va in bicicletta? 
Chi prende la metro?  
Chi preferisce il tram? 
Chi va in motorino? 

in autobus a piedicon il tram  in motorino

Al supermercato 
In piscina 
A scuola
Al cinema
Al parco pubblico
Da mia nonna

ci vado
sempre

perché

devo portare molte cose.
abito vicino / lontano.
è lontano/a.
mi piace fare attività fisica.
mi piace passeggiare.
preferisco i mezzi pubblici.

in bicicletta con la metro

4. Húzzátok alá a mondatokban azt a részt, 
amelyet a ci névmás helyettesít!
Esempio: 

Oggi vado a scuola.       Domani non ci vado.

Oggi vado io al mercato.           Domani ci va mio fratello.
Vai a teatro stasera?         No, ci vado domani.
Alle sette sei a casa?         No, non ci sono ancora.
Andate in centro adesso?         Sì, ci andiamo. Vieni anche tu?
Quando andiamo in piscina?        Ci andiamo domenica.

Usate ancora:
è comodo, è veloce, costa poco, 
non ho altre possibilità, 
ho l’abbonamento

a piedi  gyalog 

 tram (m)  villamos 

 motorino  robogó

 piscina  uszoda

 

Non ci vado.  Nem megyek oda.

 mezzi pubblici (pl)  tömegközlekedési eszközök

veloce  gyors 

Non ho altre possibilità.  Nincs más lehetőségem.

 abbonamento  bérlet

Come vai a scuola?
1. Párban kérdezzétek egymást! 
Esempio: A che ora vai a scuola? A che ora torni a casa?  Abiti vicino / lontano?

2. Come vai a scuola? Írjátok a megfelelő
nevet a kérdések után!

3. – Perché? – Perché... Egészítsétek ki a mondatokat a megadott kifejezésekkel!

5. Come e perché? Rögtönözzetek párbeszédet!
Esempio: 

– Come vai a scuola? 
– Preferisco andarci in bicicletta. 
– Perché? 
– Perché abito vicino e mi piace andare in bicicletta.
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3. Prendiamo l’autobus. Ellenőrizzétek megoldásotokat, 
és olvassátok fel a párbeszédeket! 

4. Húzzátok alá a felszólító módban
álló igéket, és írjátok a táblázatba!

5. Rögtönözzetek párbeszédet autóbuszon!
Esempio: 

– Scusa / scusi , sai / sa dirmi dove devo scendere per ... 
– Scendi / scenda alla prossima / alla seconda fermata.
–  Mi dispiace, ma non sono di qui. Non lo so. Chiedi / 

chieda all’autista.

6. Aspettando l’autobus. Hová akarnak eljutni a képen 
látható személyek?
Esempio: La ragazza con gli occhiali va a trovare il suo 
ragazzo.

In una tabaccheria
– Buongiorno.
– Buongiorno. Mi dica!
– Due biglietti per l’ autobus, 
    .
– Due euro.
– Posso avere una piantina con le linee degli autobus? 
– Sì.
–  ?
– È gratis. Eccola.
– Grazie.
–  !

In autobus
– Scusi, signora, sa dirmi dove devo scendere 
    ?
–  , non sono di qui. 
   Chieda all’autista.
–  .
– Prego. 
– Non si preoccupi, signorina,  
   scendo alla stazione. Venga, è la prossima fermata.
– Grazie.
– Si figuri!

        Tegező felszólítás       Magázó felszólítás

    Imperativo informale      Imperativo formale

dimmi! 

scusa! 

chiedi! 

non ti preoccupare! 

vieni! 

figurati!

In
 c

it
tà

     
   

Mi dispiace 

 in bicicletta

anch’ io 

per la stazione Grazie 

per favore 

Prego 

Quanto costa

Due biglietti, per favore!

1. Keressétek meg a www.atac.roma.it honlapon, mennyibe kerülnek a közlekedési jegyek Rómában!

2. Egészítsétek ki a párbeszédeket a megadott kifejezésekkel! Figyelem, egy kifejezés nem illik a szövegbe!
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 Il nome del museo Il nome della città L’ orario di apertura Biglietto Biglietto 
    Prezzo intero Prezzo ridotto

Orario Ingressi gratuiti 

Dov’ è la Galleria degli Uffizi?
Quando è aperta?
A che ora apre?
A che ora chiude?
Quando è chiusa?

Quanto costa un biglietto intero?
Chi può comprare biglietti ridotti?
Chi può entrare gratis?
Chi può usare gli ascensori?

 insegnante (m/f) tanár(nő)

obbligatorio kötelező 

 ascensore (m) felvonó 

 ingresso bejárat

 uscita kijárat 

 orario di apertura nyitva tartás 

 * prezzo intero teljes ár

 * prezzo ridotto kedvezményes ár

 * Capodanno Újév 

 * cittadino állampolgár 

 ingresso gratuito ingyenes belépés

 portatore di handicap mozgáskorlátozott 

Ingressi per portatori di handicap 

La Galleria degli Uffizi a Firenze

•  _____________________________ 

Martedì – Domenica: dalle 8.15 alle 18.50. 

Dal 1 luglio al 30 settembre tutti i 

martedì e mercoledì l’orario sarà 

prolungato alle 22:00.

•  _____________________________ 

Tutti i lunedì, Capodanno, 1° maggio, 

Natale.

•  _____________________________ 

Intero: € 6,50. 

Prenotazione (facoltativa): € 4,00. 

Ridotto: € 3,25, per i cittadini 

dell’Unione europea di età compresa 

tra 18 e 25 anni e gli insegnanti delle 

scuole statali italiane.

 Biglietti Chiusura
Scuole

La Galleria degli Uffizi
1. Keressetek olasz múzeumokat bemutató honlapokat a www.musei.it honlapról kiindulva, és töltsétek ki 
a táblázatot!

2. Helyezzétek vissza a címeket a dokumentumba! 

3. Válaszoljatok a kérdésekre a dokumentum alapján!

4. Kérjétek meg egy társatokat, mutasson be egy Interneten talált múzeumot!
Esempio: Come si chiama il museo? Dove si trova? Quando è aperto? Quanto costa un biglietto ridotto?

•  _____________________________ 

L’ingresso è gratuito. 

La prenotazione è obbligatoria e 

gratuita (tel: 055 290112). 

Alla biglietteria deve essere pre-

sentato l’elenco degli studenti e 

degli insegnanti su carta intestata 

dell’istituto di appartenenza.

•  _____________________________ 

Per tutti gli studenti delle Università 

italiane con indirizzo storico-artis-

tico (Architettura, Storia dell’Arte, 

Accademia delle Belle Arti).

•  _____________________________ 

Ascensore all’ingresso e all’uscita.

  adattato da  

   www.polomuseale.firenze.it/musei/uffizi  
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 Una giornata a Firenze

1. Gyűjtsetek fényképeket Firenzéről,
és tegyétek a falitáblára!  

2. Keressétek meg a térképen Firenze
leghíresebb műemlékeit!
il Palazzo Vecchio, la Galleria degli Uffizi, il Ponte
Vecchio, il Palazzo Pitti, la Chiesa di Santa Maria Novella,
il Palazzo Medici-Riccardi, la Galleria dell’Accademia.

 palazzo palota

 monumento műemlék

 alloggio szálláshely

 cartolina képeslap

3. Osztálykirándulásra mentek.
Alkossatok 3 csoportot (A-B-C)! Mindegyik csoport 
külön kutatást folytat, majd az összegyűjtött anya-
got bemutatja. Végül a csoportok kidolgozzák egy 
firenzei nap programját. 

Az A csoport a szállásért felelős: nyissátok meg a www.firenze.oltrarno.net/
ostello-santamonaca honlapot, és keressetek hasznos tudnivalókat
(címek, árak, nyitva tartás, szolgáltatások)! Magyarázzátok el azt is,
hogy lehet gyalog eljutni az állomástól a szállásig!

A B csoport az étkezésért felelős: keressétek fel a www.firenze.oltrarno.
net/ostello-santamonaca és a www.abcfirenze.com/ristoranti honlapot, 
és tegyetek javaslatot a reggeli, az ebéd és a vacsora elfogyasztására!

A C csoport a műemlékek megtekintéséért felelős: látogassátok meg 
a www.it.wikipedia.org/wiki/monumenti_di_Firenze  honlapot, és 
keressétek meg a legérdekesebb helyeket (terek, utcák, parkok) és 
műemlékeket (templomok, paloták, múzeumok), amelyeket meg akartok 
nézni! Magyarázzátok el, hogy lehet eljutni az egyik műemléktől a másikig!

4. Küldjetek barátaitoknak és családtagjaitoknak elektronikus képeslapot 
a következő honlapról!
www.abcfirenze.com/cartoline 
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 Bastione (m) dei Pescatori Halászbástya 

 Chiesa di Mattia Mátyás templom 

 Lungodanubio Dunapart 

 Museo delle Belle Arti Szépművészeti Múzeum

 Piazza degli Eroi Hősök tere

attraversare la strada átmegy az úton 

• il Bastione dei Pescatori 
• la Chiesa di Mattia 
• il Lungodanubio 
• il Ponte delle Catene  
• il Parlamento 
• il Museo delle Belle Arti
• la via Váci
• la Piazza degli Eroi

Voi siete qui

Ripasso
1. Come si chiamano, di dove sono questi ragazzi italiani? 
A válaszokban használjátok az alábbi kifejezéseket!

2. Mit akarnak megnézni Budapesten? Mutassátok meg 
a helyeket és a műemlékeket a képeken és a térképen!

3. Budapesten a Vörösmarty téren vagytok. Magyarázzátok el a 
fiúknak, hogy juthatnak el a képeken látható helyekre!
Esempio:  adesso siamo in... / andate / girate / attraversate /
prendete / scendete / chiedete 

si chiamano … 
fanno una
passeggiata in centro 

sono di … 
cercano una gelateria 

guardano i monumenti 

 incontrano un gruppo di 

studenti ungheresi  
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tappa 8

Siamo nel centro storico di Roma,
È una bella giornata di primavera,
Le persone indossano vestiti leggeri,
Questa piazza è famosa per la sua fontana,
Di fronte c’è una via famosa di Roma,
È molto bello fare una passeggiata guardando le vetrine
Molti vengono a piedi, in bicicletta o con il taxi

la Barcaccia, che ha la forma, appunto, di una barca.
per scoprire le nuove tendenze della moda.
via Condotti, con i negozi più eleganti della città.
per passare il tempo in questo posto meraviglioso.
in piazza di Spagna.
ma non ancora estivi: giubbotti e maglioni.
c’è il sole, il cielo è azzurro.

 centro storico történelmi városközpont

leggero könnyű, vékony

 fontana szökőkút

 passeggiata séta

 vetrina kirakat

appunto éppen, pontosan

 barca csónak

scoprire felfedez

 moda divat

meraviglioso csodálatos

In
 c

it
tà

     
   Ripasso

1. Rögtönözzetek párosával rövid párbeszédet az egyik kép alapján!
A többieknek ki kell találniuk, melyik kép alapján beszéltek!

2. Quale mezzo scegli per andare...? Folytassatok párbeszédet! 
Esempio: a scuola / al mercato / al supermercato / in centro / a trovare un’amica / al cinema / alla periferia della città? 

3. A nyitóoldal alapján alkossatok mondatokat! Olvassátok fel, majd mutassátok be a képet anélkül,
hogy néznétek a mondatokat!
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a Viaggio9

Mit fogok tudni olaszul, ha az utazás fejezetének végére érünk?

Nyelvhasználatom bővül az óhaj, az ottlét, az akarás, a szükségesség és a tiltás kifejezésé-
vel, továbbá a tulajdonságok összehasonlításával, valamint űrlapok kitöltésével, menetrend
és piktogramok alapján történő tájékozódással.

Az olasz kultúrából megismerem a jellegzetes úti célokat, szálláshelyeket, a távolsági 
közlekedési eszközök menetrendjét, az internetes jegyrendelést és az autópályákat.

Ki tudom fejezni
az úti célokkal és szálláshelyekkel kapcsolatos 
igényeimet. Ki tudom tölteni az ezekhez
szükséges nyomtatványokat.  

Megértem
az utazással, nyaralással kapcsolatos
beszélgetéseket és leírásokat.
Értelmezem a szállásfoglaláshoz szükséges 
űrlapokat és menetrendeket.

94
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tappa 9

61

61

 città d’arte műemlékváros 

 località sciistica síparadicsom

stare ott van, ott tartózkodik

 spiaggia tengerparti strand

 escursione (f) kirándulás

girare per la città járni a várost

stare sotto l’ombrellone napernyő alatt hűsöl

prendere il sole napozik

fare il bagno fürdik

giocare a palla labdázik 

sciare síel

godersi la neve élvezi a havat

 paesaggio táj

 compagnia társaság 

 meta úti cél 

60

61

Al mare In una località sciistica

In una città  d’arteIn montagna

visitare i musei fare acquisti

prendere il solefare delle foto

vedere i monumenti

stare in spiaggia

fare il bagno giocare a palla

fare un’escursione

sciare

stare in compagnia godersi la neve

girare per la città

stare sotto l’ombrellone

godersi il paesaggio

Dove andiamo in vacanza?

1. Látogassátok meg a www.vacanze.it honlapot, és töltsetek le egy érdekes oldalt!

2. Dove andiamo in vacanza? Írjátok a neveket a képek fölé!

3. Húzzátok alá az elhangzott kifejezéseket!

4. Facciamo un programma!  Párban válasszatok ezek közül a lehetőségek közül, és írjátok a füzetbe az indoklást!
• sciare durante le vacanze di Pasqua
• andare al mare in estate
Esempio: Ci piacerebbe andare a sciare, perché possiamo stare con i nostri compagni, goderci il panorama e anche 
prendere il sole …

V
ia

g
g

io
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 3 Per capire di pi_. Che cosa vogliono dire le seguenti espressioni negli annunci? Scrivete in ungherese.

ALBERGO LE ROSE RIMINICamere con climatizzatore. Soggiorno con 
TV satellitare, connessione a Internet ad alta velocità, telefono.Angolo cottura con frigorifero.Bagno con doccia e asciugacapelli.Prezzo a persona in camera doppia:€ 57 

b
c

d

a

62

L’AGRITURISMO ISOLOTTOGrande parco giochi per bambini.
Parcheggio privato, piscina.Costo settimanale perappartamento bilocale:Bassa stagione: dal 25 settembre

al 29 maggio: € 350Media stagione: dal 30 maggio
al 02 luglio, dal 29 agosto

al 24 settembre: € 400Alta stagione:dal 03 luglio al 28 agosto: € 500

NUOVO OSTELLO BERGAMO

Camere singole, doppie, triple e per gruppi
(4-5-6 letti con bagno).
L’ostello è a soli 7 km dall’aeroporto
di Bergamo e a 3,5 km dal centro della
città di Bergamo.

Il prezzo: da € 15 a € 25  con prima
colazione inclusa.

 agriturismo vidéki vendégház

 pensione (f) panzió

 /  giovane fiatalember / fiatal lány

in campagna vidéken

 uomo d’affari üzletember

Dove dormiamo? 

1. Látogassátok meg a www.vacanze.it honlapot, és tájékozódjatok a nyaralásotok részleteiről!
Folytassátok a füzetetekben!
a város / a falu neve, árak, szolgáltatások stb.

2. Quale alloggio scelgono? Olvassátok el az a) – d) pontokat, és keressétek meg a megfelelő szállást a felsoroltak közül!

 due giovani vogliono un posto economico dove dormire: 

 una famiglia con due bambini vuole passare le vacanze in campagna: 

 un uomo d’affari viaggia per lavoro: 

 cinque amici vogliono passare una settimana in montagna: 

3. Per capire di più. Mit jelentenek a szálláshirdetésekben a felsorolt
kifejezések? Írjátok oda a magyar megfelelőjüket!

4. Indokoljátok meg, miért választják az adott szálláshelyet a 2. feladatban szereplő személyek!
Használjátok a hirdetések szókincsét!
Esempio: b) una famiglia con due bambini vuole passare una
vacanza in campagna.
Scelgono l’agriturismo Isolotto, perché c’è un parco

giochi per bambini.

parcheggio privato

costo settimanale

appartamento bilocale 

bassa stagione

alta stagione

valido per sei giorni

vicino al centro città

mezza pensione

camere dotate di tv satellitare

compresi nel prezzo

Internet ad alta velocità

camere singole, doppie, triple

bagno con doccia

prezzo a persona

PENSIONE
ASIAGONEVE
7 giorni e 6 notti in mezza
pensione. Piscina, sauna, 
bagno compresi nel prezzo.
Camere dotate di TV,
telefono e servizi. 
Skipass valido per sei
giorni su tutti gli impianti
per lo sci alpino. 
Prezzi App. 2+1 € 250,00   
           App. 2+3 € 350,00         
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 3 Per capire di pi_. Che cosa vogliono dire le seguenti espressioni negli annunci? Scrivete in ungherese.

tappa 9

62

62

62

5–6 giorni
un mese a maggio  al mare

in montagna

con amici
in casa di amici

NUOVO OSTELLO BERGAMO

Camere singole, doppie, triple e per gruppi
(4-5-6 letti con bagno).
L’ostello è a soli 7 km dall’aeroporto
di Bergamo e a 3,5 km dal centro della
città di Bergamo.

Il prezzo: da € 15 a € 25  con prima
colazione inclusa.

a Venezia

in agosto

Prenotiamo l’alloggio

1. Válasszatok a www.ostelli.it honlapról egy szálláshelyet a nyaralásotokhoz!                                                                                    
                                                                                                                                             
2. Tutti al mare!  Hányan mennek nyaralni? 

3. Töltsétek ki az űrlapot a párbeszéd alapján!

4. Párban ellenőrizzétek a megoldásotokat, majd mutassátok be a család terveit!
Esempio: La famiglia Argentini vuole passare... in Sardegna, al mare. Vogliono prenotare una... . 

5. Mutassátok be párban az osztálynak nyaralási terveteket! Használjátok a megadott kifejezéseket is!
Esempio: Ci piacerebbe passare...

prenotare foglal

 dati personali személyes adatok

 soggiorno ott-tartózkodás 

 adulto felnőtt

raccontare elmesél

 progetto terv

 campeggio kemping

in Toscana

due settimane

con la famigliain campeggio

V
ia

g
g

io

Cognome 

   

Nome 

   

E-mail 

   

Fax
 

DATI PERSONALI

Data di arrivo

 Giorno Mese  

Data di partenza 

 Giorno Mese  

Adulti Bambini (0-12)

   

Tipo di alloggio Quantità di camere
 

DATI SOGGIORNO
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– Pietro, vediamo un po’ che cosa porti in Ungheria…

– Non ho bisogno di molte cose. Una valigia e basta.

– Quali documenti ti servono? Il passaporto, per esempio.

– Mamma, il passaporto non serve! Basta la carta d’identità!

– Sei sicuro?

– Sicurissimo!

– Porti anche dei soldi?

– No, non mi servono i soldi, basta la carta Bancomat.

– Ah! E che vestiti ti porti?

– Porto due magliette, dei calzini, il costume da bagno,

 un paio di ciabatte…

– Porta anche dei regali per i tuoi amici ungheresi!

 E non dimenticare lo spazzolino da denti!

– Mamma, non ti preoccupare!

– E non lasciare a casa il cellulare! Così mi telefoni e mi racconti cosa fate.

due mappe 

guida turistica

agenda

dentifricio

prepararsi készül

controllare ellenőriz

 bagaglio úticsomag

Ho bisogno di poche cose.  Kevés dologra van szükségem.

mi serve / mi servono szükségem van rá / rájuk

 valigia bőrönd

 passaporto útlevél

Non dimenticare!  Ne felejtsd el! 

63

64

Mi preparo al viaggio

1. Keressétek meg a www.meteo.it honlapon, milyen idő van most a nyaralás kiválasztott helyén! Írjátok le a füze-
tetekbe, milyen ruhákat kellene vinnetek!

2. Controlliamo il bagaglio! Beszélgetés Pietro és anyukája között.
Húzzátok alá a párbeszédben a tárgyak nevét, és kössétek össze
a képen látható tárgyakkal!

3. Ellenőrizzétek a kép alapján, mire van még szükség az utazáshoz!
Használjátok a megadott szavakat is!
Esempio: 

– Sandro, hai bisogno della macchina fotografica? 
– Sì, mi serve, voglio fare delle foto. 

4. Mit nem láttok Pietro bőröndjében? Beszéljétek meg!
Esempio:

– Pietro, non dimenticare il / la /...
– Ah, sì, ho bisogno del / della... Grazie. / – No, quello/a non mi serve.

 carta d’identità személyi igazolvány

sicuro biztos

 costume da bagno (m) fürdőruha

 ciabatte (pl)  papucs

 spazzolino da denti fogkefe

Non ti preoccupare!  Ne aggódj!

 cellulare (m) mobiltelefon

 dentifricio fogkrém

occhiali da sole

macchina fotografica
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tappa 9

veloce gyors

lento lassú

divertente szórakoztató

63

63

Come viaggiare?

1. Párban döntsétek el és írjátok le, mit raktok a bőröndbe a ruhákon kívül!                                                                                 
                                                                                                                                                
2. Come viaggiare? Írjátok a neveket a képek alá!

3. Egészítsétek ki a mondatokat a párbeszéd alapján!

Il viaggio  più veloce ed è più comodo.

Il viaggio  più lungo, ma è più divertente.

Il viaggio  più economico ed è più interessante.

4. Párosítsátok a mellékneveket a képekkel, majd egészítsétek ki a mondatokat!

più caro 

più bello 

più alti 

più veloce 

più allegra

Oggi il tempo è  .

Oggi sono  .

Oggi il pane è  .

La macchina è  .

Noi siamo  .

65

  in macchina: in aereo: in treno:

64

V
ia

g
g

io
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a Per oggi? b Prego. c 64 euro e quaranta centesimi.

d Sola andata? e Non dimenticate di convalidare il biglietto prima di salire.

64

64

 Partenza Arrivo Durata Categoria Prezzi
    Treno

 07:15 08:13 00:58 IC € 22
 Bologna FI.SMN

 07:24 08:34 01:10 Eurostar € 18
 Bologna FI.SMN

 07:45 08:36 00:51 Alta € 24
 Bologna FI.SMN  Velocità

TRENITALIA PER I PASSEGGERI  •   Prenotazione biglietti

Da dove vuoi partire? Dove vuoi arrivare?

Quando vuoi partire?

minutioremesegiorno

Eurostar

− Buongiorno, vorrei due biglietti di seconda classe per Firenze. − 

− No, andata e ritorno. − 

− No, per domani. Per l’espresso che parte alle sette e ventiquattro. − 

− Ecco a Lei. − 

− Certo, grazie. −

65

Viaggiamo in treno!

1. Nyissátok meg a www.ferroviedellostato.it honlapot, és keressétek meg a leggyorsabb vonatot Róma és 
Velence között!

2. Egészítsétek ki a mondatokat a táblázat alapján!
Il treno  è il più lento.
Il treno  è il più veloce.
Il treno  è il più caro.
Il treno  è il più economico.

3. Egészítsétek ki a mondatokat a vonatok gyorsasági sorrendjében!
Il treno Eurostar è veloce.
Il treno Intercity è  . 
Il treno ad Alta Velocità è  .

4. Egészítsétek ki a párbeszédet a mondatokkal! Csak a mondatok betűjelzését írjátok a megfelelő helyre!

5. Un programma per domani. Töltsétek ki az űrlapot! 

6. Ellenőrizzétek a megoldásotokat!

7. Párban vásároljatok jegyet egy utazási irodában
az általatok kiválasztott városba!

il treno più veloce a leggyorsabb vonat 

 biglietto di seconda classe másodosztályú jegy

 orario menetrend

 durata időtartam

andata e ritorno retúr

convalidare érvényesít

 passeggero utas
100
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 area di servizio autós pihenőhely

fermarsi megáll

fare il pieno teletankol

tappa 9

 Budapest, Ferihegy 2 Milano, Malpensa  Milano, Malpensa Budapest, Ferihegy 2
AZ 527 giovedì, 31 gennaio giovedì, 31 gennaio AZ 524 venerdì , 8 febbraio venerdì , 8 febbraio
 07:15 08:50  09:25 11:05

 Milano, Malpensa Firenze  Roma, Fiumicino Milano, Malpensa
AZ 1692 giovedì, 31 gennaio giovedì, 31 gennaio AZ 1020 venerdì , 8 febbraio venerdì , 8 febbraio
 10:10 11:10  06:45 08:05

Autogrill è il primo operatoreal mondo nei servizi diristorazione per chi viaggia.In Italia è presente in autostrade, aeroporti, stazioni ferroviarie,centri commerciali, città e fiere.Circa 11 mila collaboratori servono ogni anno 300 milioni di clienti.
adattato da www.autogrill.it 

A R E A  D I  S E R V I Z I O
A12 Roma-CivitavecchiaA12 Roma-Civitavecchia

ba ed

Bancomat

fc

V
ia

g
g

io

Viaggiando in aereo e in macchina

1. Nyissátok meg a www.alitalia.it honlapot, és keressétek meg, mennyibe kerül egy Róma-Budapest retúrjegy! 
Melyik a legolcsóbb jegy?

2. Egészítsétek ki a mondatokat a menetrend alapján!

L’ aereo da Budapest (Ferihegy) per Milano (Malpensa) parte alle  e  

alle otto e cinquanta. Il viaggio dura  minuti. Il volo da Milano a Firenze dura  . 

Il viaggio da Roma (Fiumicino) a Milano (Malpensa)  un’ ora e venti minuti. Il volo  

Milano  Budapest parte alle nove e venticinque. Il viaggio dura  minuti.

3. Mely ikonokhoz tartoznak kérdések és kívánságok? Írjátok az ikonok betűjelét a megfelelő körbe!

– Vedete un Bancomat? – Prendiamo un caffè! 

– Papà, possiamo fermarci a giocare per cinque minuti? – Mi faccia il pieno, per favore.             

4. Találjatok ki kívánságokat vagy kérdéseket a többi ikonnal kapcsolatban is!

5. A szöveg alapján válaszoljatok a kérdésekre!
Come si chiama il tipico bar-ristorante che si trova anche presso le autostrade?
Dove si possono trovare altri bar-ristoranti dello
stesso tipo? Quante persone ci lavorano?
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 Partenza Arrivo Durata
    
 08:15 10:58 02:43 
 Roma TE NA
  C. LE

 08:27 10:36 02:09 
 Roma TE NA
  C. LE

 09:25 10:52 01:27 
 Roma TE NA
  C. LE

 09:45 11:38 01:53 
 Roma TE NA
  P.GA

 10:27 12:36 02:09 
 Roma TE NA
  C. LE

campeggio  
pensionealbergo 

ostello
casa di villeggiatura 

Sono Alberto e ho 15 anni.

Passo le mie vacanze con

la famiglia: mio padre,

mia madre, mio fratello di 10

anni e mia sorella di 16 anni.

Andiamo in cinque al mare,

a Rimini. Alloggiamo nella

pensione Sole. Ci passiamo

10 giorni. Arriviamo il 15 luglio

e torniamo a casa il 25. Nel nostro 

appartamento ci sono tre camere.

Data di arrivo

 Mese  

Data di partenza 

 Giorno Mese  

Adulti Bambini (0-12)

   

Tipo di alloggio Quantità di camere

Pensione SOLE/Rimini 

alloggiare megszáll

utile hasznos

 quantità mennyiség

agriturismo

Ripasso

1. Alkossatok négy csoportot, és rögtönözzetek párbeszédeket, válogatva a megfelelő szálláshelyek között!

Antonio e Giorgio hanno 18 anni, non hanno molti soldi, per questo preferiscono stare in un …

La famiglia Galante è numerosa. D’estate preferiscono prendere in affitto una …

Gina e Mario sono una giovane coppia. Amano la natura, gli animali e la cucina tradizionale. Per questo peferiscono pas-

sare il fine settimana in un …

Beppe e i suoi amici amano sciare. D’inverno vanno insieme in montagna e dormono in una … 

2. A szöveg alapján töltsétek ki az űrlapot!

3. Alakítsátok át az előző szöveget!
Esempio: Alberto passa le sue vacanze...

4. In stazione. Válasszatok vonatot a menetrend alapján,
majd kérjetek két személyre menettérti jegyet!

5. Foglaljátok össze nyaralási terveiteket az alábbi
kérdések alapján!
Dove andate? Quando? Per quanti giorni?
Che tempo fa in quella zona? Cosa mettete nella valigia?
Con quale mezzo ci andate? Dove mangiate?
Quanto costa il viaggio? Quali sono i numeri utili che
vi servono?
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Ripasso

1. Válaszoljatok a kérdésekre az ismertető alapján! 
Quali sono i servizi compresi nel prezzo?
Quali servizi sono invece esclusi?
Quanto costa a settimana noleggiare una bicicletta?
Quanto pagano a settimana due persone con un cane nel mese di giugno e se usano il climatizzatore? 

2. Egészítsétek ki a szöveget a nyitóoldalon látható kép alapján! Azután olvassátok fel, és mutassátok be a képet 
anélkül, hogy a szöveget néznétek!

Ecco , una delle più famose città italiane. Nella città non ci sono strade per le macchine, solo 

. Anche i mezzi  sono particolari. Il vaporetto, per esempio, 

porta i passeggeri al Canal  e alle isole. I turisti e i veneziani possono, però, andare 

anche a  per le stradine (calli), per i ponti e per le piazze (campi).

Nella foto vediamo dei  coreani che  un giro in  ,

questa famosa e tradizionale imbarcazione veneziana. Durante l’  stagione, la città è pi-

ena di turisti stranieri e italiani. Mi  passare una  in questa 

 città.

tappa 9

Agriturismo Isolotto
RIOTORTO

Costo settimanale per appartamento bilocale (camera matrimoniale, soggiorno, angolo cottura, bagno)

Bassa stagione dal 25 settembre al 29 maggio € 350

Media stagione dal 30 maggio al 02 luglio

 dal 29 agosto al 24 settembre € 450

Alta stagione dal 03 luglio al 28 agosto € 800

Arrivi: Sabato, dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

Partenze: Sabato, entro le ore 10.00

Il prezzo comprende Biancheria da letto con cambio settimanale

 Acqua, luce, gas, Tv satellitare, parcheggio 

Il prezzo non comprende Pulizia extra settimanale € 15

 Climatizzatore € 15 sett.

 Letto aggiunto (adulti) € 30 a settimana

 Noleggio biciclette € 5 a settimana

Biancheria extra € 5 / persona Pulizia finale € 10 Cauzione € 50  per appartamento

Animali € 15 settimanali Si accettano carte di credito 

*servizi compresi nel prezzo az árban foglalt szolgáltatások

*servizi esclusi dal prezzo külön fizetendő szolgáltatások

*biancheria da letto ágynemű 

*pulizia takarítás 

*una delle città più famose az egyik leghíresebb város

 canale (m) csatorna

*noleggiare bérel 

*climatizzatore (m) klímaberendezés 

*particolare különleges

 vaporetto vízibusz 

*imbarcazione (f) vízijármű

V
ia

g
g

io
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Uno scambio scolastico3
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1. Sei giorni in bicicletta. Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

Ungheria

Insegnanti e ragazzi pedalano insieme alla scoperta dell’ Europa
Niente pullman e albergo, soltanto due ruote. La terza classe del liceo di Paterno ogni anno realizza una gita in 
bici. L’idea è dell‘ insegnante di scienze e matematica, Gianni Collinari. Quest`anno vogliono conoscere Austria 
ed Ungheria, pedalando lungo il bel Danubio da Vienna a Budapest. Per conoscere meglio i due Paesi fanno cor-
rispondenza da sei mesi con i liceali delle due città.

Come passano le vacanze gli studenti di Paterno? 
Chi è Gianni Collinari? 
Quali sono le idee per quest‘anno?

Cari ragazzi,

vi scriviamo da una piccola città italiana, Paterno. Frequen-

tiamo il liceo Galvani, la terza C. Siamo 9 maschi 6 femmine

ed andiamo molto d’accordo.

Formiamo un gruppo molto unito e solidale. Ci piace molto

scherzare e ridere insieme. 

Vogliamo fare una nuova esperienza provando a corrispondere con 

ragazzi ungheresi. Ci piace pedalare e, pedalando, conoscere altri 

paesi. Ogni anno facciamo una gita nei paesi vicini. Quest ’anno 

andiamo proprio in Ungheria. Vi mandiamo una piantina, potete 

vedere  il programma del prof. Collinari, il nostro capogruppo.

Speriamo di poter fare insieme a voi questo bel giro in Ungheria.

Aspettiamo la vostra risposta. 

Nicoletta, Betta, Elisa, Cristina, Maria, Susanna, Filippo, Luigi, 

Matteo, Nino, Emilio, Vittorio, Luca, Sebastiano e Benedetto
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3. Írjátok be a térképbe a városok nevét!
Lungo il Danubio dalla capitale austriaca alla capitale ungherese

4. Válassz egy várost, amelyet meg akarsz mutatni az olaszoknak!
Alkossatok öt csoportot a választásotok szerint, és dolgozzatok
együtt a következő órák feladatainak megoldásán!

5. Kik a csoportok tagjai?

A Mosonmagyaróvár:

B Győr:

C Tata:

D Esztergom:

E Budapest:

Partenza
Tappa
Spostamenti in bici
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Attività per ogni gruppo

1. A www.liceogaribaldi.com honlap alapján töltsétek ki az űrlapot, majd mutassátok be szóban is az iskolát!

 

Nome completo della scuola

 

Indirizzo via / piazza 
 , numero  , 

 
 (città), codice postale: 

Numero di telefono 

Numero di fax 

E-mail 

Sito Internet www. 

Numero di studenti 

Numero di classi 

Numero di sezioni 

Materie di studio della 

prima classe

2. Állítsatok össze programot az olasz csoport számára az általatok választott városban! 

   Programma del gruppo italiano per il   

 orari attività luoghi

Programmi facoltativi:
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Attività diverse per ogni gruppo

Gruppo „A”
Írjatok 30-50 szavas bemutatkozó levelet az olasz barátaitoknak!
• saluto
• il nome completo della scuola 
• indirizzo
• numero di studenti
• numero di classi
• numero di sezioni
• saluto

Gruppo „B”
Írjatok 30-50 szavas bemutatkozó levelet az olasz barátaitoknak!
• saluto
• la vostra classe
• materie di studio della vostra classe
• le vostre attività nel tempo libero
• domande e saluto

Gruppo „C” 
Írjatok 30-50 szavas levelet Tommaso nevében, aki bemutatja
a családját a vendég barátnak!
• saluto
• le caratteristiche della famiglia (numerosa, piccola)
• fratelli e/o sorelle (nomi, età, studio / lavoro)
• genitori
• altri membri della famiglia (cugini/e, nonni)
• domande e saluto

Gruppo „D˝ 
Írjatok 30-50 szavas levelet Erica nevében, aki bemutatja
a lakásukat a vendég barátnőnek!
• saluto
• i vani
• la camera dell’ amica ospite
• saluto

Gruppo „E˝ 
Írjatok 30-50 szavas levelet, amely bemutatja a keddi napotokat,
amikor a barátaitok részt vesznek majd az órákon!
• saluto
• l’ orario di martedì
• gli intervalli
• pranzo alla mensa
• attività dopo scuola
• saluto
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abbastanza eléggé 2
abbonamento bérlet 8
abitare lakik 3
Accomodatevi! Foglaljatok helyet! 7
accordo / essere d’ ~ egyetért 5
acqua minerale ásványvíz 7
acquisto vásárlás 9
adesso most 5
adorare imád 6
adulto felnőtt 5
affitto / prendere in ~ kibérel 9
agenda notesz 9
agenzia di viaggi utazási iroda 9
aglio fokhagyma 1
aiutare segít 5
albergo szálloda 8
albero fa (a növény) 3
alcuni/-e néhány/-an 5
alfabeto ábécé 1
alle due kettőkor 4
allegro vidám 2
allenamento edzés 4
alloggiare megszáll 9
alloggio szállás 8
allora akkor 3
alto magas 2
altri/e / gli / le ~ mások, a többiek 5
Altro? Más/-t? 7
alzarsi felkel 4
amare szeret 5
amica/-che barátnő/-k 3
amico/-ci  barát/-ok 3
amore (m) szeretet, szerelem 1
anch’io én is 2
anche  is 2
ancora  még 4
andare  megy 4
andata e ritorno retúr (jegy) 9
animale (m) állat 1
anno  év 2
antipasto előétel 1
aperto nyitva 8

appartamento lakás 3
aprile (m) április 5
appunto éppen, pontosan 8
arancia / arance narancs/-ok 1
area di servizio autós pihenőhely 9
argento / d’ ~ ezüst (főnév/melléknév) 6
armadio szekrény 3
arrivare érkezik 4
Arrivederci (ragazzi)! Viszontlátásra (gyerekek)! 1
ArrivederLa! Viszontlátásra! (magázva) 1
arrosto di maiale sertéssült 7
arte / città d’~ műemlékváros 9
ascensore (m) felvonó 8
ascoltare musica zenét hallgat 4
aspettare / ~ un attimo vár / ~ egy pillanatot 8
atletico/-ci,-che sportos/ak 2
a Torino Torinóban 3, Torinóba 4
atrio aula 5
attività sportiva sporttevékenység 6
attivo tevékeny 2
attore (m) színész 1
attraversare la strada átmegy az úton 9
attrice (f) színésznő 1
auguri / Tanti auguri! Minden jót! 4
aula docenti tanári szoba 5
aula terem 5
autografo autogram 1
autostrada autópálya 1
avere / Ho 15 anni. 15 éves vagyok. 2
avere bisogno di   szüksége van vmire 8
azzurro világoskék 2

Baci a tutti! Csók mindenkinek! 4
bagaglio  úti csomag 9
bagno / fare il ~ fürdik 9
bagno fürdőszoba 3
balcone (m) erkély 3
ballare táncol 4
bambina kislány 2
bambino kisfiú 2
banana banán 1
banca/-che bank 5

Olasz–magyar szójegyzék

Rövidítések, jelölések:
~ a szó / szótő ismétlése
m (maschile) hímnem
f (femminile) nőnem

• a szó magyar jelentése utáni szám az első előfordulás fejezetszáma
• a kiemelt igék ragozását a tankönyv megfelelő fejezete tartalmazza
• a dőlt betűs szöveg kiegészíti a szó jelentését

s (singolare) egyes szám
pl (plurale) többes szám
inf (infinito) főnévi igenév
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banco/-chi, al ~ pad/-ok 5, a pultnál 7
Bancomat (m) bankjegy-automata 8
barca csónak
basilico bazsalikom 1
basso alacsony 2
basta elég 9
Bastione (m) dei Pescatori Halászbástya 8
bello / Che ~! Szép 2 / De szép! De jó! 3
bene / Va ~? jól / Rendben van? 4
benissimo remek/-ül 4
Benvenuti/e!  Isten hozott benneteket! 7
Benvenuto/a!  Isten hozott! 6
bere iszik 7
bevanda ital 7
bianco/-chi, -che fehér 6
biblioteca/-che könyvtár/-ak 4
bicchiere (m) pohár 7
bici (f, s) bicikli 3
bicicletta kerékpár 2
biglietteria automatica  jegyárusító automata 8
biglietto jegy 6
biologia biológia 5
biondo szőke 2
biscotti (m, pl) keksz 7
bisogno / avere ~ di szüksége van vmire 9
blu (m, f, s, pl) sötétkék 6
borsa táska 8
bravissimo nagyon ügyes 2
bravo ügyes, rendes 2
brioche (f, s, pl) croissant (édes) 7
bronzo / di ~ bronz 6
Buongiorno! Jó napot! 1
buono jó 5

caffè (m) kávé 7
caffelatte (m, s, pl) tejeskávé 7
calcetto kispályás foci 6
calcio foci 3
caldo / Fa ~. Meleg van. 6
calendario naptár 5
calzini (m, pl) / un paio di ~ (egy pár) zokni 9
camera / ~da letto szoba, hálószoba 3
cameriere/-a pincér/-nő 7
camicetta blúz 9
campagna / in ~ vidék / -en 9
campeggio kemping 4
campo di nuoto úszótábor 4
canale (m) csatorna 9
canarino kanári 3
cane (m) kutya 2
cantante (m, f) énekes 1
cantare énekel 4
canto ének 5
capelli (m, pl) haj 2
capire (-isc) ért 5

capitale (f) főváros 7
carino jóképű 2, aranyos 3
carne (f) hús 7
Carnevale (m) farsang 5
caro drága 3
carta d’identità személyi igazolvány 9
carta térkép 5
cartolina  képeslap 8
casa ház, lakás 3
casalinga háztartásbeli 6
caso / per ~ véletlenül 8
castano gesztenyebarna 2
c’è / ci sono (itt / ott) van / vannak 3
cellulare (m) mobiltelefon 9
cenare vacsorázik 4
centesimo eurocent 7
cento száz 1
centro commerciale bevásárlóközpont 6
centro storico történelmi városközpont 8
Certo! Persze! 3
chattare csetel 6
che aki/-k, ami/-k, amely/-ek 6
Che ore sono? Hány óra van? 4
Chi? Ki/-t, kik/-et? 1
chiamarsi / Mi chiamo Rita.  Ritának hívnak. 1
chiedere a kér, kérdez vkitől 5
chiesa templom 5
chilometro kilométer 1
chimica kémia 5
chiudere bezár 8
chiuso zárva 8
ci vado (oda) megyek 8
ciabatte ( f, pl) papucs 9
Ciao! Szia! 1
ciclismo kerékpársport 3
cielo égbolt 6
cinema (m, s, pl) mozi 6
cinquanta ötven 2
cinque öt 1
cinquecento ötszáz 1
cioccolata calda forró csoki 7
cioè vagyis 5 
cipolla hagyma 7
circa körülbelül 1
città (s, pl) város 1
coca kóla 5
cognome (m) vezetéknév 1
colazione (f) / fare ~ reggeli/-zik 4
collo / al ~ a nyakában 6
colorato színes 5
Com’è? Milyen? 2
Come mai? Hogyhogy? 3
Come va? Mi újság? 4
cominciare kezd 5
commesso/-a eladó/-nő 7
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comodo kényelmes 3
compagnia társaság 5
compagno/-a di classe osztálytárs/-nő 3
compilare kitölt 6
compito / fare i compiti leckét ír 4
compito per casa házi feladat 5
compleanno születésnap 4
Complimenti! Gratulálok! 2
comprare megvásárol 7
conoscere ismer S2
consumare fogyaszt 7
contorno köret 7
controllare ellenőriz 9
convalidare érvényesít 9
coppia (ember)pár 9
coraggioso bátor 2
coreano koreai 8
cornetto croissant (édes) 7
corridoio folyosó 3
corridore (m) versenyző (kerékpár) 1
corsa futás, futam 6
corso (d’italiano) (olasz) tanfolyam 5
corso út 3
cortile (m) udvar 3
corto rövid 2
cosa dolog, holmi 5
costa / costano (pénzbe) kerül 7
costume (m) da bagno fürdőruha 9
cucina konyha 3
cugina unokatestvér (lány) 2
cugino unokatestvér (fiú) 2
cuore (m) szív 1

dare ad 8
data dátum 4
dati personali személyes adatok 9
definire (-isc) meghatároz 6
dentifricio fogkrém 9
Desidera? (Mit) parancsol? 7
destro/-a / a ~a jobb/-ra 3
di / Sono di Milano. Milánói vagyok. 1
~ / la sorella di Davide Davide lánytestvére
~ / un chilo di pomodori 1 kg paradicsom
diario napló 4
Dica! Tessék! Mondja kérem! 7
dicembre (m) december 5
dieci tíz 1
dimenticare elfelejt 9
dire / dice che  azt mondja, hogy 5, 6
direzione (f) igazgatóság 5
diritto / dritto egyenesen 8
disegnare rajzol 4
disegno rajz 3
divano dívány 3
divertente szórakoztató 6

divertirsi szórakozik 4
dizionario szótár 5
doccia / fare la ~ zuhany/-ozik 3, 4
dolce (m) édesség 7
domani holnap 4
domenica vasárnap 4
donna nő 2
dopo duecento metri 200 m után 8
dormire alszik 4
Dove? Hol? Hová? 3
dovere (+ inf) csinálnia kell vmit 5
due kettő 1
duecento kétszáz 1
duemila kétezer 4
durante (la lezione) (óra) alatt 5
durata időtartam 9

e és 1
è van 1
eccetera (ecc.) satöbbi (stb.) 5
Ecco a Lei! Tessék, itt van/nak! (önnek) 7
Ecco fatto! Íme, kész! 1
Eccoci qua! Itt vagyunk! 7
economico/-ci,-che olcsó/-k 9
edicola újságosbódé 8
edificio épület 5
educazione fisica testnevelés 5
elefante (m) elefánt 1
entrare bemegy 7
esame (m) vizsga 5
escursione (f) kirándulás 9
esempio példa 1
espressione (f) kifejezés 5
esprimere kifejez 9
essere van 2
etto / un ~, due etti tíz dkg, húsz dkg 7
euro euró 4

falso  hamis 6
fame / avere ~ éhes 7
famiglia család 2
famoso híres 1
fare / Cosa fai? Mit csinálsz? 4
farmacia gyógyszertár 8
febbraio  február 5
femminile nőnemű 1
fermarsi megáll 9
fermata dell’autobus  buszmegálló 8
festa ünnep, buli 5
festeggiare ünnepel 4
Figurati! / Si figuri! Ugyan, nincs mit!
 (tegező / magázó alak) 8
Finalmente! Végre! 3
fine (f) / alla ~ vminek a vége, végül 5
fine settimana (m, s, pl) hétvége 9
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finestra ablak 3
finire (-isc) befejez 5
flauto fuvola 5
fontana szökőkút 8
fornello tűzhely 3
foto (f, s, pl) fénykép 3
fragola eper 7
francese francia 1
Francia Franciaország 1
fratelli testvérek, fivérek 2
fratello maggiore báty 2
fratello minore öcs 2
freddo / Fa ~. Hideg van. 6
frequentare (la scuola) (iskolába) jár 5
fresco / Fa ~. friss 7 / Hűvös van. 6
frigorifero hűtőgép 3
fronte / di ~ szemben 3
fruttivendolo/-a gyümölcsárus/-nő 7
frutto (m, s) gyümölcs 1
frutta (f, pl) gyümölcs 7
funghi (m, pl) gomba 1

gatto macska 3
gelateria fagyizó 7
gelato fagylalt 1
gemello/a iker 6
genitori (m, pl) szülők 2
gennaio január 5
gentile kedves 2
geografia földrajz 5
gente (f, s) emberek 4
Germania Németország 1
ghiaccio jég 7
giacca dzseki 6
giallo sárga S1
giardino kert 3
giocare játszik 9
gioco játék 2
giornalaio újságos 8
giornata nap (reggeltől estig) 4
giorno / tutto il ~ egész nap 5
giovane fiatal 2
giovedì (m) csütörtök/-ön 4
girare / ~ per i negozi  fordul 8 / az üzleteket járja 6
giro körverseny 1
gita kirándulás S2
giubbotto bélelt dzseki 8
gli (m, pl) a, az (névelő)
godersi la neve élvezi a havat 9
grammatica nyelvtan 5
grande nagy 3
gratis ingyen 8
Grazie! Köszönöm! 3
guardare (la tv) (tévét) néz 4
guardaroba (m, s) ruhatár 8

guida turistica útikalauz 8
gusto íz 7

i (m, pl) a, az (névelő)
idea ötlet 6
ideale ideális 5
il, l’ (m) a, az (névelő)
importante fontos 1
in / ~ Italia / Olaszországban 3 /
~ bagno / fürdőszobában 3
incontrare gli amici találkozik a barátaival 4
incrocio útkereszteződés 8
indietro vissza 8
indirizzo lakcím 3
indossare visel (ruhát) 6
informatica informatika 5
ingredienti (m, pl) hozzávalók (receptben) 7
ingresso előszoba 3, bejárat 8
inizio vminek a kezdete 5
insalata mista vegyes saláta 7
insegnante (m, f) tanár/ -nő 8
insieme együtt 4
intelligente okos 2
interessante  érdekes 5
interessare  érdekli vmi 6
Internet / via ~ Interneten keresztül 6
intero teljes 8
intervallo / nell’ ~ a szünetben 5
intervista interjú 4
invece viszont 4
invitare meghív 7
io én 2
iscritto / per ~ írásban 5
isola sziget 9
Italia  Olaszország 1
italiano  olasz 1
itinerario útvonal S3

jeans (m, pl) farmer 6

laboratorio szertár 5
lampada lámpa 3
la, l’ (f, s) a, az (névelő)
lasciare hagy 8
latte (m) tej 7
lattina fémdoboz 7
lavagna tábla 5
lavandino mosogató 3
lavarsi / ~ i denti mosakszik 4, fogat mos 4
lavatrice (f) mosógép 3
lavorare (a coppie) (párban) dolgozik 5
le (f, pl) a, az (névelő)
leggere olvas 4
leggero könnyű, vékony 8
lei, Lei ő (f) / Ön 2 (m, f)
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lento lassú 9
letteratura irodalom 5
letto / rifare il ~ ágy 3 / beágyaz 4
lezione (f) d’italiano olaszóra 5
libero szabad (ráér) 4
libreria könyvszekrény 3, könyvesbolt 8
libro könyv 4
liceo gimnázium 6
linea vonal 8
lingua straniera idegen nyelv 5
liscio sima 2
litigare veszekszik 5
lo (m, s)  a, az (névelő) 1
località sciistica síparadicsom 9
lontano messze 4
loro ők 2
lui ő (m) 2
lunedì (m) / il ~ hétfő / hétfőn / hétfőnként
~ prossimo jövő hétfőn 4
lungo il mare  a tenger partján 6
lungo/-ghi,-ghe hosszú/-ak 2
luogo /-ghi hely 6
lupo / avere una fame da ~ farkaséhes 7

ma de 2
maccheroni (m, pl) makaróni 1
macchina fotografica fényképezőgép 9
macchina gépkocsi 3
macedonia gyümölcssaláta 7
madre (f) anya 2
maglia trikó, vékony pulcsi, mez S1
maglione (m) vastag pulcsi 6
magro sovány 2
mai soha 7
maiale (m) sertés 7
male / ho mal di testa fáj a fejem 8
mandare  küld 8
mangiare eszik 4
mare (m) tenger 1
martedì (m) kedd/-en 4
maschile hímnemű 1
matematica matematika 5 
materia di studio tantárgy 5
mattina / di ~ reggel 4
medaglia d’oro aranyérem 6
melanzana padlizsán 1
mensa menza 5
menu (m, s, pl) menü, étlap 7
meraviglia / Che ~ ! Csodálatos! S2
meraviglioso csodálatos 8
mercato piac 7
mercoledì (m) szerda/-án 4
meta  (úti) cél 9
metro (f) metró 8
metropolitana metró 8

mettere tesz, rak 5
mettersi / Cosa mi metto?  Mit vegyek fel? 6
mezzo/-a fél (1/2) 4
mille ezer 4
minestrone (m) zöldségleves 7
mobile (m) bútor 3
moda divat 7
molto nagyon 2, sok/-at 4
momento pillanat 5
montagna hegység 9
monumento műemlék 8
motorino robogó 8
mozzarella mozzarella (sajt) 1
muoversi mozog 5
Museo delle Belle Arti Szépművészeti Múzeum 8
musica zene 1
musicista (m, f) zenész 1

nascere / sono nato/-a  születik / születtem 4
Natale (m) karácsony 5
navigare in Internet internetezik 4
nazionalità  nemzetiség 1
negozio bolt 5
nero fekete 2
nevica havazik 6
niente / ~ male semmi baj; elég jól 6
Nient’altro. Semmi mást. 7
no / non nem 1
nocciola mogyoró 7
noi mi (szem. névmás) 2
noleggiare bérel 6
nome (m) keresztnév 1
nonna nagymama 2
nonni nagyszülők 2
nonno nagypapa 2
notte / di ~ éjszaka 4
novanta kilencven 2
nove kilenc 1
novecento kilencszáz 1
numero szám 1
numeroso népes, számos 9
nuovo új 3

obbligatorio kötelező 8
occhi (m, pl) szem 2
occhiali (m, pl) szemüveg 5
odiare utál 6
ogni giorno mindennap 4
olio d’oliva olívaolaj 7
olive nere (pl) fekete olívabogyók 1
ombrello esernyő 8
ombrellone (m) / sotto l’~ napernyő alatt 9
opinione (f)  vélemény 7
oppure vagy (kötőszó) 4
ora / A che ~ ? óra / Hány órakor? 4
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orario di apertura nyitva tartás 8
orario órarend 5, menetrend 9
ordinare rendel 7
origano oregano, szurokfű 1
ospite (m, f)  vendég S3
ostello ifjúsági szálló S2
ottanta nyolcvan 2
ottimo kiváló 5
otto nyolc 1
ottocento nyolcszáz 1

pacco/-chi csomag/-ok 7
padre (m) apa 2
paesaggio táj 9
paese (m) ország 1
pagina oldal (könyvben) 5
palazzo palota, épület 8
palestra tornaterem 5
palla / giocare a ~ labda 5, labdázik 9
pallacanestro (f) kosárlabda 6
pallamano (f) kézilabda 6
pallavolo (f) röplabda 6
pane (m) kenyér 7
panetteria pékség 7
panino  zsemle, szendvics 7
parco/-chi park/-ok 5
parente (m, f) rokon 7
Parlamento Parlament 8
parlare beszél 4
parola szó 5
partire per indul, utazik vhova 4
Pasqua húsvét 5
passaporto útlevél 9
passare il tempo eltölti az időt 6
passeggiata séta 8
passatempo időtöltés 6
passeggero utas 9
pasta tészta 1
pasticceria cukrászda 7
patatine (f, pl) sült burgonya 6
pensione (f) panzió 9
peperone (m) kaliforniai paprika 1
Per favore! Légy / Legyen szíves! 1
Perché? Miért? 7
perché mert 7
periferia külváros 5
persona személy 4
pesce (m) hal 7
piacere (m) / Mi fa ~. Che ~! Örülök. 6
piacere tetszik, szeret(i) 1
piangere sír (ige) 6
piano / al primo ~ az első emeleten 3
piano terra / al ~ a földszinten 5
pianta alaprajz 3; növény 8
piantina várostérkép 8

piatto / come primo ~ első fogásként 7
piazza tér 3
Piazza degli Eroi Hősök tere 8
piccolo kicsi 3
piede (m) / a piedi láb / gyalog 8
pieno / fare il ~ teletankol 9
piove esik (eső) 6
piscina uszoda 8
pistacchio pisztácia 7
pizzetta kis pizza 7
poeta (m) költő 1
poi azután 4
pollo / ~ allo spiedo grillcsirke 7
poltrona fotel 3
pomeriggio / nel ~ délután 4
pomodoro paradicsom 1
Ponte delle Catene Lánchíd 8
portare visz 5, hord, visel 6
porto kikötő S2 
possibilità / non ho altre ~ nincs más lehetőségem 8
posto hely 5
potere (+ inf) tud, képes vmire 5
pranzare ebédel 4
praticare sport sportol 6
precedente előző 9
preciso pontos 2
preferire (-isc) (jobban) kedvel 5
preferito kedvenc 5
Prego! Kérem! 3
prendere járműre száll 4, fogyaszt
 (ételt, italt) 7
prenotare előre foglal 9
preoccuparsi aggódik 9
preparare készít 7
prepararsi készülődik 9
preparativi (m, pl) előkészületek 7
prestare kölcsönad 5
presto /A presto! korán, hamar
 / A közeli viszontlátásra! 4
prezzo ár 6
primo első 1
primo piatto első fogás 7
progetto terv 9
programma (m) program 4
pronto soccorso elsősegélynyújtó hely 8
Pronto? Halló! 4
prosciutto / ~ crudo (nyers) sonka 7
proseguire tovább megy 8
prossimo következő 8
pubblicità (s, pl) reklám 6
purtroppo sajnos 6

quaderno füzet 5
Qual è (la prima tappa)? Melyik (az első szakasz)? 1
qualche cosa valami 6
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qualche volta néha 4
Quando (sei nato/a)? Mikor (születtél)? 4
Quanto/-a /~ i/-e? Hány? Mennyi? 2
Quanti anni hai? Hány (éves vagy)? 2
Quanto costa /-ano? Mennyibe kerül/-nek? 7
quaranta negyven 2
quattro négy 1
quattrocento négyszáz 1
qui itt 3
quindi tehát, így 5
quinto ötödik 5
quiz (m, s, pl) kvíz 6

raccontare mesél 4
radio (f, s, pl) rádió 4
rado / di ~ ritkán 5
ragazza lány 3
ragazzo fiú 3
regalo ajándék 9
regione (f) tartomány S2
registrare beír, rögzít (adatot) 9
restare marad 4
riccio göndör 2
ridere nevet 5
ridotto kedvezményes (ár) 8
rifare il letto beágyaz
rilassarsi pihen 4
ripetere ismétel 5
rispondere válaszol 5
ristorante (m) étterem 7
riva part S2
rivista képes hetilap 8
rosa (m, f, s, pl) rózsaszín S1
rosso piros 6

sabato szombat/on 4
sala teatro színházterem 5
salatini (m, pl) sós aprósütemény 7
sapere tud 6
sbagliare hibáz 8
scambiare sms sms-t vált 4
scarpe (pl) cipő 6
scatola doboz 7
scegliere választ 7
scendere leszáll 8
scheda telefonica telefonkártya 8
scherzare tréfál 5
sci (m, s, pl) sí 6
sciare (io scìo) síel 9
scienziato tudós 1
scoprire felfedez 7
scrittore (m) író (férfi) 3
scrivania íróasztal 3
scrivere (messaggi) (üzeneteket) ír 4
Scrivimi! Írj nekem! 3

secondo (noi) szerint(ünk) 9
secondo második 1
sedersi  leül 4
sedia szék 3
seguente következő 5
seguire követ, figyelemmel kísér 6
sei  hat 1
sei / E tu chi ~? (És te ki) vagy? 1
seicento hatszáz 1
sempre mindig 2
sentirsi / mi sento male rosszul érzem magam 8
senza vmi nélkül 7
sera / di ~ este 4
serata / Grazie per la serata! Köszönet az estéért! 7
serve / mi ~ szükségem van rá 9
servizi (m, pl) mellékhelyiség/ek 3
sessanta hatvan 2
sesto hatodik 5
sete (f) / avere ~ szomjúság / szomjas 7
settanta hetven 2
sette hét 1
settecento hétszáz 1
settimana  hét 5
settimo hetedik 5
sì igen 1
sicuro biztos 9
significa / Cosa ~ jelent / Mit jelent? 5
simpatico/-ci,-che szimpatikus/-ak 2
sincero őszinte 6
sinistro / a ~a bal/-ra 3
socievole társaságkedvelő 2
soggiorno nappali 3, tartózkodás
 (ideiglenes) 9
soldi (m, pl) / non ho più ~ nincs több pénzem 8
sole (m) / C’è il ~. Süt a nap. 6
solito / di ~ szokás szerint 4
sopportare elvisel 6
soprannome (m) becenév 6
sorella maggiore nővér 2
sorella minore húg 2
spaghetti (m, pl) spagetti 1
Spagna Spanyolország 1
spagnolo spanyol 1
spazzolino da denti fogkefe 9
speciale / niente di ~ különös/semmi különös 5
spesa / fare la ~ (költség) bevásárlás / vásárol 7
spesso gyakran 5
spiaggia tengerparti strand 9
spiegare magyaráz 7
sport (m, s, pl) (~ estremi)  (extrém) sport/ok 1
sportivo sportoló (főnév) 1
squadra csapat S1
stadio stadion 1
stanco fáradt 4
stanza szoba 3
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stare / ~bene tartózkodik vhol 9, jól van 5
statua szobor 3
stazione (f) della ferrovia vasútállomás 8
storia történelem 5
strumento musicale hangszer 6
studente (m) tanuló (fiú) 5
studentessa tanuló (lány) 5
studiare tanul 4
studio dolgozószoba 3
stupendo / È ~! Ragyogó! S2
subito azonnal 5
succo di frutta friss gyümölcslé 7
suonare la chitarra gitározik 4
supermercato szupermarket, közért 7
sveglia ébresztő 4
svegliarsi felébred 4
svizzero svájci 8

tappa szakasz 1
tappeto szőnyeg 3
tavolino kisasztal 3
tè (m) con il limone citromos tea 7
teatro színház 1
tedesco / -chi, /-che  német/ek 1
telecamera videokamera 8
telegiornale / TG (m) tévéhíradó 6
telenovela tévésorozat 6
televisione (f)  televízió (szolgáltató) 6
televisore (m) /davanti al ~ tévé / a tévé előtt 6
tempo / Che ~ fa? idő / Milyen idő van? 6
tennis / giocare a ~ teniszezik 4
terzo harmadik 1
testardo makacs 6
testo szöveg 5
tifare / Tifo per la Roma.  A Rómának szurkolok. 6
tipico jellegzetes 5
tornare a casa hazamegy 4
torneo verseny 4
tram (m, s, pl) villamos 8
tramezzino szendvics (háromszög alakú) 7
tranquillo nyugodt 3
trascorrere tölti (az időt) 6
trasporto pubblico  tömegközlekedés 8
tre három 1
trecento háromszáz 1
tremila háromezer 4
trenta harminc 2
triste szomorú 6
trovarsi található 5
trovare talál 5
tu te 2
tutti/-e mindenki/-t 3
tutto minden/-t 5

ufficio del turismo utazási iroda 8
un po’ egy kicsi/-t 6
undici tizenegy 2
ungherese magyar 1
Ungheria Magyarország 1
un / uno / una egy (névelő) 1
uno egy 1
uomo / ~ d’affari ember, férfi 2, üzletember 9
usare használ 5
uscire di casa elmegy otthonról 4
uscita kijárat 8
utile hasznos 9

vacanze (pl) szünidő 5
valigia bőrönd 9
vano helyiség S3
vaporetto vízibusz 9
vario különböző 6
vasca/-che kád/-ak 3
vedere / Ci vediamo! lát 5, Találkozunk! 4
veloce gyors 8
venerdì (m) péntek/-en 4
Venga! Jöjjön! 8
venire jön 4
venti húsz 2
vento / Tira ~. szél / Fúj a szél. 6
verde zöld 2
vero igaz 6
vestire / è vestito/a di nero feketébe öltözött 6
vestirsi öltözik 4
vetrina kirakat 8
via utca 3
viaggiare utazik 6
vicino / ~ a közel vmihez 5
vicino/-a di casa szomszéd 7
villeggiatura / casa di ~ nyaraló 9
vino  bor 1
vita élet 1
vivo / dal ~ élőben (közvetítés) 6
voce (f) / ad alta ~ hangosan 5
voi ti 2
volere akar valamit csinálni 9
vorrei szeretnék 7
vuole dire (azt) jelenti, hogy… S2

zero nulla 1
zia nagynéni 2
zio (zii) nagybácsi/-k 2
zona verde zöldövezet 5
zoo (s, pl) állatkert 6
zucchero cukor 7
zucchine (pl) cukkini 1
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Traccia Tappa Titoli

 1 1 Olaszok beszélnek

 2 1 Egy olasz vers a XIII. századból

 3 1 Buongiorno! 

 4 1 Buongiorno! Soluzioni

 5 1 Italiani

 6 1 I numeri da uno a dieci

 7 1 Le tappe

 8 1 I chilometri

 9 1 I corridori

 10 1 L’alfabeto

 11 1 Le pizze

 12 1 Parole, parole, parole... MF

 13 1 Mi piace…

 14 1 Di dove sei?

 15 1 Città italiane MF

 16 2 Una famiglia italiana MF is

 17 2 Tu chi sei?

 18 2 Quanti anni hai?

 19 2 I numeri da undici a novanta

 20 2 La mia famiglia MF

 21 2 Come sono loro?

 22 2 Come siamo?

 23 2 Come sono?

 24 2 Un’isola italiana

 25 2 La famiglia de’Medici MF

 26 3 Gli amici di Giovanna

 27 3 Una casa italiana MF

 28 3 La mia stanza

 29 3 Ecco la nostra casa

 30 3 Palazzo Madama

 31 S1 La casa dei Filiberti MF

 32 4 Un’intervista MF

 33 4 Il sabato di Silvia

Traccia Tappa Titoli

 34 4 Che ore sono?

 35 4 A che ora?

 36 4 Tre messaggi MF is

 37 4 Gaetano racconta

 38 4 La Torre dell’Orologio in Piazza Venezia

 39 5 Due scuole

 40 5 La nostra scuola

 41 5 Entriamo!

 42 5 Giorgia scrive

 43 5 La nostra aula MF

 44 6 Come passano il tempo libero i ragazzi italiani?

 45 6 Che tempo fa?

 46 6 Con gli amici in Sardegna

 47 6 La mail di Alessia

 48 6 Videochat

 49 6 Preferenze

 50 S2 Giorgio racconta MF

 51 7 Cosa prendono i ragazzi? MF is

 52 7 Navigare su Internet bevendo un caffè

 53 7 Al ristorante

 54 7 Facciamo la spesa

 55 7 Al supermercato MF is

 56 7 Colazione a casa MF is

 57 8 Chiedere informazioni MF

 58 8 Scusi, mi sa dire...?

 59 8 Come vai a scuola?

 60 8 Domande e risposte MF

 61 9 Dove andiamo in vacanza? MF is

 62 9 Tutti al mare! MF

 63 9 Come viaggiare?

 64 9 Un programma per domani

 65 S3 Una telefonata MF

 66 S3 Una passeggiata a Budapest MF

A hangfelvételek listája
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