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spanyol magyar 

1. ¿Subimos al autobús aquí o en la parada siguiente? Itt szállunk fel a buszra vagy a következő megállónál? 

2. Si entras por  aquella puerta de enfrente, llegas al pasillo. El probador está al fondo. Ha bemész azon a szemközti ajtón, akkor a folyosóra érkezel. A próbafülke a végén van. 

3. ¿Jaime y Marcos viajan en avión a París o en tren? Jaime és Marcos repülővel utaznak Párizsba vagy vonattal? 

4. Los chicos cogen el autobús en la avenida Castellana y bajan en la parada del zoológico. A gyerekek a Castellana sugárúton szállnak fel a buszra és az állatkert megállójánál szállnak le. 

5. Si cruzas el parque y giras a la derecha, el museo está allí mismo, en la esquina. Ha keresztülmész a perkon és jobbra fordulsz, a múzeum rögtön ott van, a sarkon. 

6. ¿Tomáis un café o unas tapas? Iszol egy kávét vagy tapasozol? 

7. El cliente busca la salida,  no  compra nada. A vendég / a vevő a kijáratot keresi, nem vásárol semmit. 

8. Pepe compra un billete de ide y vuelta para Zaragoza. Recorre la ciudad y por la noche, regresa. Pepe vesz egy menettérti jegyet Zaragozába. Bejárja a várost és este visszajön. 

9. Los estudiantes practican cada día las palabras. A tanulók minden nap gyakorolják a szavakat. 

10. ¿Cuántas horas estudias generalmente? Általában hány órát tanulsz? 

11. ¿Por qué no escuchas la canción? - Es que no tengo tiempo. Miért nem hallgatod meg a dalt? - Az a helyzet, hogy nincs időm. 

12. Necesito rellenar el formulario, porque viajo en avión a Chile. Ki kell töltenem az űrlapot, mert repülővel utazom Chilébe. 

13. ¿Comprendéis la lección o necesitáis practicar? Értitek a tananyagot / leckét vagy gyakorolnotok kell? 

14. ¿Cuándo tienes que  usar mi portátil? Mikor kell használnod a laptopomat? 

15. No hay clases, por eso no podemos estudiar. Nincsenek órák, ezért nem tudunk tanulni. 
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