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Ötödik lecke 
Min man jobbar som snickare. – A férjem asztalosként dolgozik. 

Min morfar och mormor är pensionärer. – Az anyai nagypapám és az anyai nagymamám 

nyugdíjasok. 

Jobbar din fru som säljare? – A feleséged eladóként dolgozik? 

Hans pappa är brandman.  – Az apukája tűzoltó. 

Vår mamma är polis. – Az anyukánk rendőr. 

Jobbar er syster som lärare? – A lánytestvéretek tanárként dolgozik? 

Deras bror jobbar som apotekare. – A fiútestvérük gyógyszerészként dolgozik. 

Mitt barnbarn är kock. – Az unokám szakács. 

Mina kusiner studerar på universitetet och högskolan. – Az unokatestvéreim egyetemen és 

főiskolán tanulnak. 

Mina vänner jobbar som florister. – A barátaim virágosként dolgoznak. 

Min faster jobbar som bibliotekarie. – Az apai ágról való nagynéném könyvtárosként 

dolgozik. 

Min dotter jobbar som sjuksköterska. – A lányom ápolónőként dolgozik. 

Är din moster läkare? – Az anyai ágról való nagynéném orvos? 

Hans kompis bor i England. – A barátja (hímnem) Angliában él. 

Hennes kompisar bor i England. – A barátai (nőnem) Angliában élnek. 

Vår son jobbar som frisör. – A fiúnk fodrászként dolgozik. 

Hon jobbar som ingenjör. – Ő (nőnem) mérnökként dolgozik. 

Hon är en mycket bra chaufför. – Ő (nőnem) egy nagyon jó sofőr. 

Sekreterare gör olika saker samtidigt. – A titkár különböző dolgokat csinál egyidőben. 

Piloterna är modiga. – A pilóták bátrak. 

Han är affärsman. – Ő (hímnem) egy üzletember. 

Han är en framgångsrik entreprenör. – Ő (hímnem) egy sikeres vállalkozó. 

Han jobbar som målare. – Ő (hímnem) festőként dolgozik. 

Veterinärer tycker om djur. – Az állatorvosok szeretik az állatokat. 

Min gudmor är journalist. – A keresztanyám újságíró. 

Min gudfar jobbar som författare. – A keresztapám író. 

Vårt gudbarn är arkitekt. – A keresztgyerekünk építész. 

Hon jobbar som tandläkare. - Ő (nőnem) fogorvosként dolgozik. 

Hon jobbar som jurist. - Ő (nőnem) jogászként dolgozik. 

Han är en duktig projektledare. - Ő (hímnem) egy ügyes projektvezető. 
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Han jobbar som fastighetsmäklare. - Ő (hímnem) ingatlanügynökként dolgozik. 

Han jobbar som lantbrukare. - Ő (hímnem) farmerként dolgozik. 

Hon jobbar som städerska. - Ő (nőnem) takarítónőként dolgozik. 

Han jobbar som optiker. - Ő (hímnem) optikusként dolgozik. 

Han är säkerhetsvakt. - Ő (hímnem) biztonságiőr. 

Han är soldat. - Ő (hímnem) katona. 

Han är sjöman. - Ő (hímnem) tengerész. 

Hon är sömmerska. – Ő (nőnem) varrónő. 

Han är brevbärare. – Ő (hímnem) postás. 

 

 

Most ennyivel engedünk el gyakorló utadra. Hallgasd minden nap a Swency online svéd 

gyakorló hangoskönyvét! Jó gyakorlást kíván Neked: 

A Swency Csapata 


