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1. Multiple choice. Choose the correct answer.  
 
1. Nyáron sokat _______________ a nap.  
A. esik 
B. süt 
C. fúj 
D. havazik 
 
2. Télen nagyon _______________ van. 
A. hideg 
B. meleg 
C. nap 
D. hó 
 
3. _______________ kellemes az idő. 
A. Nyárral 
B. Téllel 
C. Tavasszal 
D. Őszön 
 
4. Ma nem lehet hóembert _______________ . 
A. úszni 
B. nyaralni 
C. építeni 
D. táncolni 
 
5. A strandon lehet _______________. 
A. pihen 
B. süt a nap 
C. napozni 
D. alszik 
 
6. Az emberek nyáron _______________. 
A. síelni 
B. meleg van 
C. utaznak 
D. strandon 
 
7. _______________ sok ember van a strandon. 
A. Kezdődik 
B. Lehet 
C. Nincs 
D. Nyáron 
 
8. Magyarországon szeptemberben _______________ az iskola. 
A. pihen 
B. meddig 
C. kezdődnek 
D. kezdődik 



9. Szeptemberben _______________ sok ember a strandon. 
A. nem van 
B. vannak 
C. nem vannak 
D. nincs 
 
10. Tavasszal _______________ esik az eső. 
A. néha 
B. kezdődik 
C. lehet 
D. sok 
 
11. Télen _______________ hideg van. 
A. sok 
B. nagyon 
C. nincs 
D. lehet 
 
12. A gyerekek iskola után _______________. 
A. otthon tanul 
B. nagymamához ebédelnek 
C. az uszodába úszik 
D. az utcán bicikliznek 
 
13. A festő _______________.  
A. verset ír 
B. gitáráron játszik 
C. képeket fest 
D. szobrokat készít 
 
14. A színész _______________. 
A. érdekes dolgokat fényképez 
B. a kórházban dolgozik 
C. matematikát tanít az iskolában 
D. színházban játszik 
 
15. A kiállításon _______________. 
A. zenét hallgatunk 
B. matematikát tanulunk 
C. buszon utazunk 
D. képeket nézünk 
 
16. Én csinálok vacsorát, mert nagyon _______________ főzni. 
A. szeret 
B. lehet 
C. szeretek 
D. sokat  
 
 
 
 
 



17. A szomszédok _______________ télen síelnek. 
A. nincs 
B. akarnak 
C. tudnak 
D. minden 
 
18. Egészséges életet élek, _______________ sportolni. 
A. szeretek 
B. sokat 
C. sok 
D. nagyon 
 
19. Sajnos _______________ tudok gitározni. 
A. nagyon 
B. én 
C. lehet 
D. nem 
 
20. Nagyon jó a műsor, _______________ egy kicsit furcsa. 
A. de 
B. hogy 
C. nem 
D. lehet 
 
 
2. Read the answers and ask the corresponding questions. 
 
a)  
– _______________________________ ? 
– Igen, szeretek.  
 
b)  
– _______________________________ ? 
– Nem, nem tudok. 
 
c)  
– _______________________________ ? 
– Most nem akarunk pihenni.  
 
d) 
– _______________________________ ? 
– Nem, itt nem lehet.  
 
e) 
– _______________________________ ? 
– Igen, tudok.  
 
f)  
– _______________________________ ? 
– Igen, mi is szeretünk síelni.  

g) 
– _______________________________ ? 
– Kettő órakor.  
 
h) 
– _______________________________ ? 
– Sajtot, tejet és kenyeret.   
 
i) 
– _______________________________ ? 
– Egy étteremben.  
 
j) 
– _______________________________ ? 
– Este nyolcig.  
 
k) 
– _______________________________ ? 
– A diákok.  
 
l) 
– _______________________________ ? 
– Otthon.  

 
 


