
4 vier

A tar ta lom jegy zék ben sze rep lõ be tûk a lec kék egyes ele me i re utal nak. 

a) Nyelvtan b) A túlélést segítõ szókincs c) Országismeret

TartalomjegyzékTartalomjegyzék

1a Egy ti tok za tos le vél 8

a A sze mé lyes név más ok egyes szá ma; Pon tos idõ
b Pon tos idõ, a hét nap jai, hó na pok
c Ide gen  nyelvek Hol lan di á ban

1b Jó na pot, Lieftink úr! 12

a Az igék egyes szám je len ide je; zijn, hebben; Üd vöz lés
b Is mer ke dés
c Ma gá zó dás és te ge zõ dés

1c Ez a do log rej tély ma rad 16

a A bir to kos név más ok egyes szá ma; szá mok 1-tõl 30-ig
b Szár ma zás
c Csa lád név

Gya kor la tok 19

2a El ső in for má ci ók 20

a Kér dõ mon da tok; hoor; Ké rés és kö szö net
b Az ide gen for gal mi hi va tal ban
c Amsz ter dam

2b Kör uta zás a csa tor ná kon 24

a Név elõk; dit is ... – dat is ...; Szá mok 30 fe lett
b Vá ros né zés
c A csa tor na gyû rû

2c Szo ba ki adó 28

a Az ige töb bes szám je len ide jû alak jai; A sze mé lyes név más töb bes 
szá mú alak jai; A bir to kos név más töb bes szá mú alak jai

b Szobafoglalás
c Nya ra lás

Gya kor la tok 31

3a Jó ét vá gyat! 32

a Mel lék név; willen, kun nen, mogen
b Ét te rem ben
c He ring és csokireszelék

1

2

3



vijf 5

3b Min den ből ket tőt lá tok 36

a A fõ ne vek töb bes szá ma; lekker – leuk
b Italren de lés
c Ká vé há zak és kocs mák

3c Mit csi nál junk? 40

a Jö võ idõ; Szó rend (I)
b Idõ ha tá ro zók
c Ta lál ko zók

Gya kor la tok 43

4a Ket tőt ké rek Leeuwar denbe! 44

a Ta ga dás
b A pá lya ud va ron
c Vo na to zás

4b Ta poss be le a pe dál ba! 48

a Szó rend (II)
b Spon tán re ak ci ók
c A ti zen egy vá rost fel öle lõ tú ra

4c Me net jegyegy ve leg 52

a Mód be li se géd igék
b Tö meg köz le ke dé si esz kö zök
c Vo nal jegy

Gya kor la tok 55

5a Hal ló, itt ... 56

a Fel szó lí tó mód; zullen
b Te le fo ná lás
c Te le fo ná lás Hol lan di á ban

5b Mit gon dolsz ...? 60

a Mu ta tó név más (I)
b Vé le mény nyil vá ní tás
c A Kröller-Müller Múzeum

5c Meg ér de melt pi he nés 64

a Be fe je zett je len idõ (I)
b Idõ já rás
c Egy szer süt, egy szer esik

Gya kor la tok 67

4

5



6 zes

6a Be vá sár lókör út 68

a Mu ta tó név más (II); Be fe je zett je len idõ (II)
b Ru ha vá sár lás
c Nyit va tar tá si idõk

6b Egy nap a stran don 72

a Be fe je zett je len idõ (III)
b A stran don
c Nap sü tés, strand és ten ger

6c Túl zás ba vitt na po zás 76

a El be szé lõ múlt idõ
b Be teg sé gek
c Az or vos nál

Gya kor la tok 79

7a A pos tán 80

a Igei ki egé szí tõ ként hasz nált sze mé lyes név más ok; 
Bir to kos név más ok, Vis  sza ha tó név más 

b Pénz vál tás, bé lyeg  
c Bank je gyek és ér mék 

7b Is me ri a kör nyé ket? 84

a Ki csi nyí tett ala kok; Sor szám ne vek
b Út le írás
c Brugge

7c A pi a con 88

a A mel lék név kö zép fo ka; hoeven
b Élel mi szer-vá sár lás
c Eg zo ti kus gyü möl csök és zöld sé gek

Gya kor la tok 91

8a Kész! 92

a Kö tõ szók (I); Idõ ha tá ro zók
b Ta lál ko zó meg be szé lé se
c A te le fon ábé cé

8b Szív ből gra tu lá lok! 96

a er
b Gra tu lá ció

7

8

6



zeven 7

c Szü le tés nap
8c Mi a leg jobb Hol lan di á ban? 100

a A mel lék név fel sõ fo ka
b Hogy tet szik Ön nek ...?
c Ta buk

Gya kor la tok 103

9a Az örök ség 104

a Kö tõ szók (II)
b Fog lal ko zá sok
c Is ko la rend szer

9b Most már min den vi lá gos! 108

a Az el be szé lõ múlt és a be fe je zett je len idõ hasz ná la ta
b Csa lád
c Ro ko nok és ba rá tok

9c Vis  sza, vagy ...? 112

a Füg gõ be széd
b Re ak ció egy aján lat ra
c Kül föl di ven dé gek

Gya kor la tok 115

A pár be szé dek for dí tá sa és meg ol dá sok 116

Nyelv tan 131

Szó sze det 149

✓

§

➔

9


