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3. lecke - szószedet 

 

mi enyém 

tu tiéd 

su övé 

nuestro, nuestra miénk 

vuestro, vuestra tiétek 

su övék 

mis enyéim 

tus tieid 

sus övéi 

nuestros, nuestras mieink 

vuestros, vuestras tieid 

sus övéik 

mi silla az én székem 

tu coche a te autód 

su dormitorio az ő hálószobája 

nuestro piso a mi lakásunk 

vuestro amigo a ti barátotok (fiú) 

su teléfono az ő telefonjuk 

mis estanterías az én polcaim 

tus sillones a te foteljeid 

sus abuelos az ő nagyszülei 

nuestros coches a mi autóink 

vuestros garajes a ti garázsaitok 

sus alumnos az ő diákjaik 

 

la ventana ablak 

la puerta ajtó 

la tienda bolt, üzlet 

el abuelo, la abuela nagypapa, nagymama 

el baño  fürdőszoba 

el lavabo mosdó 

la terraza terasz 

el garaje garázs 

el jardín kert 

el pasillo folyosó 

el piso lakás 

el sótano pince 

el despacho dolgozószoba 

el dormitorio hálószoba 

la entrada bejárat 

el centro de la ciudad   városközpont 

el centro központ, belváros 

la ciudad város 

la casa ház 

las escaleras lépcső 
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el edificio épület 

el patio interior belső udvar 

la tercera planta harmadik emelet 

la segunda planta második emelet 

la planta baja  földszint 

la primera planta első emelet 

el ascensor lift, felvonó 

la habitación szoba, hálószoba 

está abierto, está abierta nyitva van 

está cerrado, está cerrada zárva van 

bastante elég, eléggé (határozószó) 

 

al lado de mellette 

junto a  mellette, az oldalán 

en              benne 

enfrente de szemben vmivel 

al fondo de valaminek a végén 

debajo de (fizikailag)  alatta 

delante de előtte (térben) 

detrás de mögötte 

entre             között, közte 

encima de felett, fölött 

sobre             rajta 

a la derecha de jobbra vmitől 

a la izquierda de balra vmitől 

en el centro de         vminek a közepén 

en el centro középen, a központban 

dentro de benne 

cerca (de) közel vmihez 

lejos (de) távol vmitől 

alrededor de körül, körülötte 


