Negyedik lecke
Vad talar du för språk? – Milyen nyelven beszélsz?
Jag talar ungerska. – Magyarul beszélek.
Vad har du för bil? – Milyen autód van?
Jag har en Audi. – Egy Audim van.
Hur stavar du ditt namn? – Hogy betűzöd a neved?
Eva – E-V-A
Var bor du? – Hol laksz?
Jag bor på Solgatan 145 i Malmö. – A Solgatan (Nap utca) 145-ben lakom Malmöben.
Hur länge har du varit i Sverige? – Mióta vagy Svédországban?
I ett år. – Egy éve.
Vad är klockan? – Hány óra van?
Hur mycket är klockan? – Hány óra van?
Vilken dag är det idag? – Milyen nap van ma?
Vad är det för dag idag? – Milyen nap van ma?
Idag är det måndag. – Hétfő van.
Måndag – hétfő, Tisdag – kedd, Onsdag – szerda, Torsdag – csütörtök, Fredag – péntek,
Lördag – szombat, Söndag - vasárnap
Vilken månad är det? – Melyik hónap van most?
Vad är det för månad? – Melyik hónap van most?
Det är februari. – Február van.
Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november,
december
Vilken årstid är det? – Milyen évszak van most?
Vad är det för årstid? – Milyen évszak van most?
Det är sommar. – Nyár van.
Vår – tavasz, sommar – nyár, höst – ősz, vinter – tél
Har du barn? – Van gyereked, vagy vannak gyerekeid?
Nej, det har jag inte. – Nem, nincsenek gyerekeim.
Ja, det har jag. – Igen, vannak gyermekeim.
Vad heter din son? – Hogy hívják a fiadat?
Min son heter Tom. – Tomnak hívják a fiam.
Vad heter dina söner? – Hogy hívják a fiaidat?
Mina söner heter Jan och Martin. – A fiaimat Jannak és Martinnak hívják.
Vad heter din dotter? – Hogy hívják a lányodat?
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Min dotter heter Nóra. – A lányomat Nórának hívják.
Vad heter dina döttrar? – Hogy hívják a lányaidat?
Mina döttrar heter Eva och Johanna. – A lányaimat Évának és Johannának hívják.
Är du gift? – Házas vagy?
Ja, det är jag. – Igen, az vagyok.
Nej, det är jag inte. – Nem, nem vagyok.
Min fru heter Karolina. – A feleségemet Karolinának hívják.
Min man heter George. – A férjemet Georgenak hívják.
Hur många syskon har du? – Hány testvéred van?
Jag har ett syskon. – Egy testvérem van.
Jag har en syster. – Egy lánytestvérem van.
Jag har en bror. – Egy fiútestvérem van.
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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