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1. Nagyon szeretjük megnézni a lánivalókat ha külföldön vagyunk. És te? Nos gusta mucho visitar monumentos si estamos en el extranjero. Y ¿a ti? 

2. Nem szeretem a művészfilmeket, szívesebben nézek dokumentumfilmeket. No me gustan las películas artísticas, prefiero ver documentales. 

3. Az úszás (=úszni) számomra nagyon megnyugtató, imádom. Nadar a mí me parece muy relajante. Me encanta. 

4. 
Szerintem nagyon hasznos barkácsolni. Számomra nagyon szórakoztató és 
kreatív elfoglaltság. 

Me parece muy útil hacer bricolaje. A mí me parece un pasatiempo muy divertido y 
creativo. 

5. Baromira szeretünk videójátékozni. Szerintünk egyáltalán nem unalmas. 
1. Nos gusta /2. Nos encanta un montón jugar a videojuegos. A nosotros no es nada 
aburrido. 

6. 
Megfelel, ha délelőtt 10h-kor indulunk a múzeumba? Minden nap 11:30h-kor 
nyit. 

1. Te parece bien si .../2. ¿Qué te parece si salimos al museo a las diez? Cada día abre a 
las once y media. 

7. A barátom gyakran zongorázik, imádja a komolyzenét. Mi amigo toca el piano frecuentemente, le encanta la música clásica. 

8. 
(Neked nem zavaró=) Téged nem zavar, hogy mindig futunk? - Nem, dehogy! 
Imádom! ¿Te parece molesto que siempre hacemos running? - No, ¡qué va! Me encanta. 

9. 
Őszintén szólva, nekünk nagyon bejön a síelés. Minden télen megyünk, ha 
tudunk. 

A nosotros, francamente 1.nos cae muy bien / 2.nos encanta esquiar. Si podemos, vamos 
cada invierno. 

10. Szereted a festészetet? - Hát, nem annyira. Szerintem egy picit unalmas. ¿Te gusta la pintura? - Pues, no mucho. Me parece un poco aburrida. 

11. Egyáltalán nem szeretsz chatelni? Miért? ¿No te gusta nada chatear? ¿Por qué? 

12. Van kedved bekapni valamit? Ez a bar nagyon jó és nagyon hangulatos is! ¿Te apetece tomar algo? Este bar es muy bueno y también muy agradable. 

13. 
Mit szóltok, ha a hétvégén kirándulni megyünk? - De jó ötlet! Nekem nagyon 
tetszik! 

¿Qué os parece si vamos de excursión el fin de semana? - ¡Qué buena idea! A mí me 
1.encanta / 2. gusta mucho! 

14. 
Minden hétfőn bringázunk a tesómmal, nagyon bejön nekünk / nagyon jól esik 
nekünk. Cada lunes vamos en bici con mi hermano, 1.nos cae muy bien / 2.nos encanta. 

15. Szeretsz kézműveskedni? - Igen, számomra nagyon megnyugtató. ¿Te gusta hacer manualidades? - Sí, a mí me parece muy relajante. 

 


