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 1. Los mecánicos van a reparar el coche. A szerelők megjavítják az autót. 

2. No quiero beber, porque no tengo sed. Gracias. Nem szeretnék / kérek inni, mert nem vagyok szomjas. 

3. Vamos a cocinar 1. un buen plato / 2. una buena comida  para la fiesta de Carlos. Egy finom ételt fogunk főzni Cralos bulijára. 

4. ¿Vas a desayunar ahora o quieres comer más tarde? Most fogsz reggelizni vagy később akarsz /szeretnél enni? 

5. 1. Necesitamos / 2. Tenemos que  arreglar nuestra casa, porque hay un gran desorden. Rendbe kell tennünk a házunkat, mert nagy rendetlenség van. 

6. Necesitamos salir el lunes por la noche para llegar el martes por la mañana a Nueva York. Hétfő este kell elindulnunk (ahhoz), hogy kedden reggel megérkezzünk New Yorkba. 

7. Vamos a ver la tele para escuchar las noticias. Tévét fogunk nézni, hogy meghallgassuk a híreket. 

8. ¿Tienes ganas de charlar con los Jiménez? - No, ahora no quiero. Szeretnél / Akarsz Jiménezékkel beszélgetni? - Nem, most nem szeretnék. 

9. ¿Quieres viajar en avión o en tren? - No lo sé… Creo que vamos a ir en tren. Repülővel vagy vonattal akarsz /szeretnél utazni? - Nem tudom… Szerintem menjünk (majd) vonattal. 

10. Si queréis cenar ya, podemos ir al restaurante. - Vale, de acuerdo. Ha már akartok / szeretnétek vacsorázni, elmehetünk az étterembe. - Jó, rendben. 

11. Primero termino los quéhaceres domésticos, pero después podemos jugar al tenis, si quieres. Először befejezem a házimunkát, de utána elmehetünk teniszezni, ha szeretnéd / akarod. 

12. El grupo de turistas va a llegar a la estación de trenes este miércoles. A turistacsoport ezen a szerdán (= e hét szerdán) fog megérkezni a vonatállomásra. 

13. Los estudiantes no quieren tener más clases. Están bastante cansados. A tanulók nem akarnak több órát. Elég fáradtak. 

14. Voy a limpiar el baño. Es que está muy sucio. Ki fogom takarítani a fürdőszobát. Az a helyzet, hogy nagyon koszos. 

15. 
¿Quieres reservar un hotel o un apartamento? - Creo que más bien un apartamento, porque allí hay 
cocina también. Szállodát vagy apartmant akarsz / szeretnél foglalni? - Azt hiszem, inkább egy apartmant, mert ott van konyha is. 
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