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 szokások kifejezése 

 a szokott ige  

 utazási szokások 

 kanapészörf 

 szokásokra vonatkozó kérdések 

 

8. fejezet 

Szoktál kanapészörfölni?    /   Do you couchsurf? 

 

  

 expressing habits 

 the verb szokott 

 travelling habits 

 couch surfing 

 questions regarding habits 
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Találja meg a logikát és folytassa a sort! – Find the logic and continue the line of words. 

a) sapka, cipő, nadrág, ___________________________________________________________ 

b) Franciaország, Ausztria, Görögország, _____________________________________________ 

c) motor, vonat, bicikli, ___________________________________________________________ 

d) sebtapasz, fájdalomcsillapító, szemcsepp, __________________________________________ 

1. a Péter a hétvégéjéről beszél. Olvassa el a szövegeket és válaszolja meg a kérdéseket! – Péter is 

talking about his weekend. Read the texts and answer the questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Underline the verbs in both texts. 
b) What is the difference between the verb forms from a grammatical point of view? 
c) Do you think there is a difference in meaning? 
 

 

1.b Tanulmányozza a szokott ige szabályát! – Study the rule of the verb szokott.  

To express habitual actions in the present you can use the conjugated form of the verb SZOKOTT. It 

is always followed by the infinitive form -ni (sétálni, vásárolni). Words ending in 2 consonants get the 

ending -ani/eni. In case of -ik verbs (reggelizik, kávézik) -ik is out. 

 

 

 

 

 

Hétvégén gyakran csak 10 órakor 

reggelizek, csinálok egy finom 

melegszendvicset. 13 órakor 

ebédelek. Ebéd után általában 

találkozok a legjobb barátommal 

és együtt sportolunk a 

konditeremben. Este rendelünk 

valamit a pizzériából. 

Hétvégén gyakran csak 10 

órakor szoktam reggelizni, egy 

finom melegszendvicset szoktam 

csinálni. 13 órakor szoktam 

ebédelni. Ebéd után általában a 

legjobb barátommal szoktam 

találkozni és együtt szoktunk 

sportolni a konditeremben. Este 

valamit rendelni szoktunk a 

pizzériából. 

 

Irregular 

forms 

menni 

(be)venni 

enni 

inni 

aludni 

-ik verbs 

reggelizni 

kávézni 

zuhanyozni 

teniszezni 

 

- ani / eni 

mondani 

hallani 

küldeni 

! segíteni 

én szoktam 

te szoktál 

ő/ön szokott 

mi  szoktunk 

ti szoktatok 

ők szoktak 

- ni  

pihenni 

tanulni 

sétálni 
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2. Egészítse ki a mondatokat vagy a főnévi igeneves alakkal vagy a szokott ige ragozott alakjával! – 

Complete the sentences either with the infinitive verb form or the conjugated form of the verb 

szokott. 

  pl. Hétvégén nem szoktam _________________ (főz).  Hétvégén nem szoktam főzni. 

       Ti is ___________________ teniszezni Debrecenben?  Ti is szoktatok teniszezni Debrecenben? 

 

1) Hetente háromszor uszodába szoktam _______________________ (megy). 

2) A barátom este 11-ig _______________________ tanulni. 

3) Ti mikor szoktatok _____________________ (felkel)? 

4) A szüleim nyáron Amerikába szoktak _________________________ (utazik). 

5) Mi este hat után soha nem _____________________ vacsorázni. 

6) Ritkán szoktam vérnyomást _____________________ (mér). 

7) Ők is sok tesztet _______________________ írni? 

8) A barátom sok e-mailt szokott _________________ (küld). 

9) Ha folyik az orrod, te is orrcseppet ______________________ használni? 

10) Ön _____________________ fájdalomcsillapítót szedni? 

3.a Pármunka. Kérdezzen a partnerétől! Használja a szokott igét! – Pairwork. Ask your partner. Use 

the verb szokott.   

 

 

 

 

 

 

3.b Beszéljen a partneréről! Használja a válaszait! – Talk about your partner using his/her answers. 

    pl. Nada évente kétszer szokott Izraelbe utazni. 

4.a Olvassa el a mondatokat, és döntse el, hogy igazak-e önre nézve! Javítsa, ha nem igazak! – Read 

the sentences and decide if they are true for you. Correct the false sentences. 

1) Évente minimum kétszer szoktam hazautazni. 

2) Ha nyaralok, csak repülővel szoktam utazni. 

3) Hotelban szoktam szobát foglalni félpanzióval. 

4) Apartmanban szoktam szobát foglalni reggelivel. 

5) A családommal szoktam nyaralni. 

4.b Beszéljen a nyaralási szokásairól a válaszai alapján! – Talk about your holiday habits based on 

your answers.  

       Partner A  

Ask: 

o where and when (s)he travels 

o with whom (s)he travels 

o how many times a year (s)he 

goes on holiday 

 

         Partner B  

Ask: 

o which restaurant (s)he goes to 

o what (s)he orders 

o how (s)he pays 
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5. Anita egy interjúban beszél egy új utazási formáról. Olvassa el a szöveget és írja a 6 kérdést a 

megfelelő válaszhoz! – Anita is speaking about a new way of travelling. Read the text and write the 

6 questions to the appropriate answer. 

a) A te lakásodba is szoktak jönni vendégek? 

b) Hány napot szoktál maradni?  

c) Hogy szoktál fizetni? 

d) Hová szoktál utazni és mikor? 

e) Hol szoktál lakni? 

f) Mi a kedvenc helyed? 

 

A couchsurfinggel (magyarul kanapészörf) utazhatsz Ausztráliától Izlandig. Csak regisztrálni kell és 

tiéd a világ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig júliusban vagy augusztusban szoktam utazni, mert nincs egyetem és 

ilyenkor van időm. Általában a tengerpartra szoktam menni Európában, de 

2015-ben voltam Japánban is, Tokióban. 

 

Nem hotelban, panzióban vagy apartmanban lakok, hanem egy 

nappaliban, egy kanapén :). 

 

 Általában 1-2 napot szoktam egy városban maradni, azután megyek a következő helyre. 

 

Nem kell fizetni, a kanapészörf ingyenes. 

Minden júliusban vissza szoktam menni Korfura, mert nagyon szép a tengerpart és 

mindenki nagyon barátságos. A görögök még főznek is nekem. Este együtt szoktunk 

vacsorázni és finom bort inni. 

 

Igen, általában évente 1-2 vendég szokott jönni az én nappalimba. El szoktunk menni a 

belvárosba, az egyetemhez és a Nagytemplomhoz és este szoktam főzni finom magyaros ételeket 

is. 

 

d 
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6. Olvassa el a szöveget még egyszer, és döntse el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! – Read 
the text again and decide if the sentences are true or false.   
 

a) Anita 2015-ben volt Ázsiában.     I   /   H 

b) Szállodában szokott lakni.     I   /   H 

c) Néhány nap után új helyre szokott menni.   I   /   H 

d) Készpénzzel szokott fizetni.     I   /   H 

e) Télen szokott Korfura menni.     I   /   H 

f) Anita a városközpontban is szokott sétálni a vendégével. I   /   H 

7.a Hallgassa meg Andrist, aki a kanapészörf élményeiről beszél! Karikázza be a helyes választ! – 

Listen to Andris, who is speaking about his couch surfing experiences. Circle the correct answer.       

(  12) 

 

 

7.b Válaszoljon a kérdésekre! – Answer the questions. 

a) Milyen országban voltál már? 

b) Mi van mindig a táskádban? Mi nincs soha a táskádban? 

c) Mit szoktál csinálni a nyaraláson? 

8. Írja le, ki küldte a barátjának a képeslapot: Anita vagy Andris! – Write down who has sent the 

postcard to his/her friend: Anita or Andris? 

 

1) Andris már ... országban volt. 

a) 10 b) 11 

2) Mindig van a táskájában .... 

a) farmernadrág b) rövidnadrág 

3) Soha nincs a táskájában .... 

a) telefon b) drága kamera 

4) Indiában és Vietnámban volt .... 

a) múlt nyáron b) most júliusban 

5) A nyaraláson nem szokott ... 

a) focizni b) fotózni 
 

1) _____________________ 

2) _____________________ 
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9. Használja a megadott szavakat/kifejezéseket és kérdezzen a nyaralással kapcsolatban! Használja 

a kérdőszavakat is! – Use the given verbs/expressions to make questions about having a holiday. 

Use question words as well. Address someone in the group who should answer your question. 

pl. 
 
     
 

A: ebédel  Hol szoktál ebédelni?    
B: A hotelban / Étteremben.  
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10. Írjon egy képeslapot a barátjának a kedvenc helyéről! Írja le, mit szokott csinálni egy nap! – 

Write a postcard to your friend from your favourite place. Write what you do a day. Use the verb 

szokott. 

  

ebédel  könyvet olvas  

buliba megy   szuvenírt vesz  

felkel  úszik  napozik  

beszélget a helyi emberekkel  sportol 

 egyedül utazik  filmet néz  fizet  

képeslapot küld 

mikor 

milyen gyakran 

hol 

hogy 

hányszor 

milyen 
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Mi a kedvenc helyed?   - What is your favourite place? 

Hogy szoktál fizetni?   - How do you pay? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some useful phrases in this unit 

 

Ritkán szoktam a vérnyomásomat mérni. - I rarely take my blood pressure. 

Repülővel szoktam utazni.   - I travel by plane. 

Szobát szoktam foglalni.   - I usually book a room. 

 

 


