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1. Multiple choice. Choose the correct answer.  
 
1. Júniustól _______________ jó idő van. 
A. szeptemberkorig 
B. szeptemberben 
C. szeptemberhez 
D. szeptemberig 
 
2. Az iskolában reggel 8-kor _______________ az órák. 
A. kezd 
B. kezdenek 
C. kezdődik 
D. kezdődnek 
 
3. A gyerekek hóembert _______________. 
A. játszik 
B. játsznak 
C. kezdődnek 
D. építenek 
 
4. Jason _______________ országban él? 
A. melyik 
B. hol 
C. hogy 
D. mi 
 
5. Nyáron lehet _______________ a tengerben. 
A. biciklizni 
B. néz 
C. úszni 
D. úszik 
 
6. Nyáron a _______________ megyünk nyaralni. 
A. Balatonban 
B. Balatonnál 
C. Balatonhoz 
D. Balatonba 
 
7. Ha _______________ utazom, általában repülővel megyek.  
A. külföldre 
B. külföldöt 
C. külföld 
D. külföldi 
 
8. Ősszel _______________ esik az eső. 
A. sok 
B. sokszor 
C. soha 
D. nagy 



 
9. _______________ ma az idő? 
A. Melyik 
B. Milyen 
C. Mennyi 
D. Miért 
 
10. Szeretünk zenét _______________. 
A. hallgatunk 
B. hallgat 
C. hallgatot 
D. hallgatni 
 
11. Tele van a szoba könyvekkel, _______________ szeretek olvasni. 
A. de 
B. hanem 
C. ha 
D. mert 
 
12. A barátom egészséges, mert _______________ sportol. 
A. nagy 
B. sok 
C. sokat 
D. soha 
 
13. Sok ember akar _______________ dolgozni. 
A. külföld 
B. külföldön 
C. külföldre 
D. külföldet 
 
14. A gyerekek a ház mögött _______________ játszani. 
A. tudunk 
B. akar 
C. szeretnek 
D. lehet 
 
15. Nem megyek a buliba, _______________ otthon olvasok. 
A. inkább 
B. lehet 
C. akarok 
D. nincs 
 
16. Te _______________ gitározni? 
A. tudsz 
B. szeret 
C. akartok 
D. lehet 
 
 
 
 



2. Read the answers and ask the corresponding questions. 
a) 
– _________________________________________________________________ ? 
– Délelőtt tízkor.  
 
b) 
– _________________________________________________________________? 
– Almát és paradicsomot.   
 
c) 
– _________________________________________________________________? 
– A kórházban.  
 
d) 
– _________________________________________________________________  ? 
– Reggel nyolcig.  
 
e) 
– _________________________________________________________________  ? 
– Szerintem a tanár.  
 
f) 
– _________________________________________________________________? 
– Az állomáson. 
g)  
– _________________________________________________________________  ? 
– Nem, nem szeretek.  
 
h)  
– _________________________________________________________________  ? 
– Igen, tudok.  
 
3. Mit szeretsz / nem szeretsz csinálni? Mit udsz / nem tudsz csinálni? 
Write 8 sentences about yourself. 
 


