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Kilencedik lecke 
Det finns tre sovrum på övervåningen. - Három hálószoba van az emeleten. 

Finns det något på övervåningen? = Van valami az emeleten? 

Vad finns det på övervåningen? = Mi van az emeleten? 

Finns det några sovrum på övervåningen? = Van hálószoba az emeleten? 

Hur många sovrum finns det på övervåningen? = Hány hálószoba van az emeleten? 

Finns det något på bottenvåningen? = Van valami a földszinten? 

Finns det någon i huset? = Van valaki a házban? 

Finns det något på bordet? = Van valami az asztalon?  

Finns det några badrum på övervåningen? = Van fürdőszoba az emeleten?  

Finns det några tallrikar på bordet? = Van tányér az asztalon?  

Finns det några barn i huset? = Vannak gyerekek a házban? 

Finns det bröd på hyllan? = Van kenyér a polcon?   

Finns det vatten i flaskan? = Van víz az üvegben?  

Det finns vatten i flaskan. = Van víz az üvegben. 

Det finns lite vatten i flaskan. = (Egy) kevés víz van az üvegben. 

Det finns ingen i huset. = Senki nincs a házban. 

Det finns inga barn i huset. = Nincs gyerek a házban. 

Det finns inga tallrikar på bordet. = Nincs tányér az asztalon.  

Det finns inget vatten i flaskan. = Nincs víz az üvegben. 

Det finns inget bröd på hyllan. = Nincs kenyér a polcon. 

Det finns ingen luft i ballongen. = Nincs levegő a lufiban. 

Det finns ingen ost i korgen. = Nincs sajt a kosárban.  

Det fanns några kanelbullar i påsen igår. = Volt néhány fahéjas csiga a zacskóban tegnap. 

Igår fanns det några kanelbullar i påsen. = Tegnap volt fahéjas csiga a zacskóban. 

Finns det tvättstuga i huset? – Van mosókonyha a házban? 

Var finns toaletten? – Hol van a vécé? 

Finns det plats för alla? – Van hely mindenkinek? 

Det finns mycket glass i frysen. – Sok fagyi van a mélyhűtőben. 

Det finns många parasoller på stranden. – Sok napernyő van a strandon. 

Här finns det inga hajar i vattnet. – Itt nincs cápa a vízben. 

Det finns inga lediga parkeringsplatser. – Nincs szabad parkolóhely. 

Det finns ingen täckning i vår sommarstuga. – Nincs mobilhálózat a nyaralóban. 

Det finns inget vin i hans glas. – Nincs bor a (férfi) poharában. 

Det finns många fina ställen i Sverige. – Sok szép hely van Svédországban. 
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Fanns det något i väskan när du fick den? – Volt valami a táskában, amikor megkaptad? 

Det fanns mycket soppa i kylskåpet i söndags. – Sok leves volt a hűtőben vasárnap. 

Fanns det några bilar att hyra på macken förra veckan? – Volt bérelhető autó a benzinkúton 

a múlt héten? 

Det fanns ingen annan där då jag satt i bastun. – Senki más nem volt ott, amikor én voltam a 

szaunában. 

 

Hallgasd minden nap a Swency online svéd gyakorló hangoskönyvét! Jó gyakorlást kíván 
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