Harmadik lecke
Vad heter du i efternamn? – Mi a te vezetékneved?
Vad heter du i förnamn? – Mi a te keresztneved?
Vad heter hon? – Hogy hívják őt (nőnem)?
Hon heter Karolina! – Karolinának hívják!
Vad heter han? – Hogy hívják őt (hímnem)?
Han heter Franz. – Ferencnek hívják.
Var bor du? – Hol laksz? Jag bor i Västerås. – Västeråsban lakom.
Var ligger Västerås? – Hol van (fekszik) Västerås?
9 mil från Stockholm. – 90 km-re Stockholmtól.
Hur gammal är du? – Hány éves vagy? Jag är 39 (trettionio) år. – 39 éves vagyok.
Var bor dina släktingar? – Hol laknak a rokonaid?
De bor i Ungern. – Magyarországon laknak.
Vad heter din mamma? – Hogy hívják az anyukádat?
Min mamma heter Maria. – Az anyukámat Máriának hívják.
Vad heter din pappa? – Hogy hívják az apukádat?
Min pappa heter Mike. – Az apukámat Mike-nak hívják.
Varifrån kommer Katalin? – Honnan való Katalin? Från Ungern. – Magyarországról.
Vad arbetar du med? – Mivel foglalkozol (dolgozol)?
Jag arbetar som lärare. – Tanárként dolgozom.
Jag arbetar på sjukhuset som läkare. – A kórházban dolgozom mint orvos.
Vad har du för yrke? – Mi a képzettséged? Milyen szakmád van?
När börjar filmen? – Mikor kezdődik a film? Klockan två. – 2 órakor.
När slutar hon skolan? – Mikor fejezi be az iskolát? (hon = nőnem)
Klockan 14.00. – 14.00-kor
Hur är det? – Mi újság? (Mi a helyzet?) Det är bra. – Minden ok(jó).
Hur är det i skolan? – Mi a helyzet a suliban? Bra. – Jó.
Vad gör du? – Mit csinálsz? Jag tittar på TV. – Tv-t nézek.
Hur mår du? – Hogy vagy? Jag mår bra, tack. – Jól vagyok, köszönöm.
Jag är sjuk. – Beteg vagyok. Krya på dig! – Jobbulást!
Most ennyivel engedünk el gyakorló utadra. Hallgasd minden nap a Swency online svéd gyakorló
hangoskönyvét! Jó gyakorlást kíván Neked:
A Swency Csapata
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