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Az óra és a sorszámnevek 
Szia! Mivel ma az órát (is) gyakorolod ezért nem hangoskönyvet adunk Neked, hanem papírt. Fontos, 

hogy az óra képeit lásd, hogy megérts hogyan kell svédül az időt kifejezni. 

Nézd a lentebbi óra képét: Klockan 4 / Klockan 16 (délutáni és esti egész órákra használjuk mind a 

két féle kifejezést még beszélt nyelvben is) 

                                  

 

 

   

 

Kvart över 4 

 

Halv 5 
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Kvart i 5 

 

 

Figyeld meg ezeket:  

10 över 4 = 4 óra múlt 10 perccel 

20 över 4 = 4 óra múlt 20 perccel 

20 i 5 = 20 perc múlva 5 

10 i 5 = 10 perc múlva 5 

Ezek a formák teljesen helyesek, nagyon használatosak is, de ne lepődj meg, ha hallod a svédektől, 

hogy a fél-órához is viszonyítanak:  

10 i halv 5 = 10 perc múlva fél öt.  

5 över halv 5 = 5 perccel múlt fél 5. Látod, teljesen olyan, mint magyarul! Tehát te is fogod tudni 

használni ügyesen, ebben biztos vagyok! 

Azaz „fél” előtt az előző egész órához viszonyítunk és „över” az elöljárószó; féltől pedig a következő 

órához hasonlítunk. Vagy használhatjuk a fél-órát is viszonyítási alapnak. Előtte: i; utána: över.  

 

A mai másik témánk a sorszámnevek: 

Den första bilen är min. = Az első autó az enyém. 

Det var andra gången vi träffades. = Ez volt a második alkalom, hogy találkoztunk. / Akkor 

találkoztunk másodszorra.   

Tredje året i rad vinner han tävlingen. = Ez a harmadik év, megszakítás nélkül, hogy ő nyeri a 

versenyt.  

Vi bor på fjärde våningen. = A negyedik emeleten lakunk. 

 

Érdekes feladatokkal gyakorolhatod ezeket tovább a Swency oldalon! De ne csak ott gyakorold! 

Amikor buszon ülsz, sétálsz, takarítasz vagy sorban állsz, nézz körül és használd ezeket a 

mondatokat, helyettesíts be más szavakat, kifejezéseket – alkoss saját mondatokat!  

Élvezd a nyelvtanulást és dicsérd meg magad!  

Üdvözlettel,  

A Swency Csapata 

 


