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A könyvet a Belvárosi Nyomda Zrt. nyomtatta

Kedves Spanyolos!
Ebben a könyvben 99 lépcsőfokot találsz. Az elsőről még nem látsz messzire, talán észre sem veszed,
hogy ráléptél. Ahogy azonban egyre feljebb kerülsz, egyre több okosságot tudhatsz meg a spanyol
nyelvről, egyre jobban átlátod majd az összefüggéseket. Mire pedig az utolsó lépcsőfokot is birtokba
veszed, elmondhatod magadról, hogy minden témát ismersz, ami középfokon kell spanyolból.
A spanyol a világ egyik legnépszerűbb nyelve, 21 országban hivatalos nyelv és 400 millió
nyelvhasználót gyűjt egybe. Igazi „szerelemnyelv”: a kötelező szájízzel tanult angol vagy német
után a spanyolt a legtöbben hobbiból választják. Talán te is azért szeretnél minél jobban tudni spanyolul, mert annak idején megtetszett egy spanyol nyelvű sláger, vagy mert egy spanyolos vakáció
kitörölhetetlen élményeket hagyott benned. Az sem kizárt, hogy részese vagy a tomboló spanyol
fociőrületnek, de azt is el tudom képzelni, hogy munkavállalásra készülsz valamelyik csodálatos
spanyolajkú országban.
Bármi is legyen a terved, az Escalera segít gatyába rázni a spanyolodat! Minden egyes nyelvtani rész
elfért egyetlen oldalon, a hozzá tartozó feladatok pedig mellette kaptak helyet. Összesen 99 témát
ismerhetsz meg közelebbről és pontosan 396 feladattal gyakorolhatod be a tanultakat, mindezt
áttekinthető módon. És hogy a kapaszkodó se maradjon el a lépcső mellől: a könyv legvégén megoldókulcsot találsz, hogy biztosan tudd, jól oldottad-e meg a feladatokat.
Bízom benne, hogy hasznodra válik ez a kis témagyűjtemény!
Szívesen várom visszajelzésedet az info@spanyolozzotthonrol.hu email címre.
Ha pedig szeretnél innovatív módon, bárhol, bármikor spanyolozni, érdemes körülnézned online
tananyagaim között is! www.spanyolozzotthonrol.hu
Salu2 a todos los hispanofanáticos,
Jusztin Ági
szerző

„Mint minden eddigi tananyagodat, az Escalerát is imádom! A magyarázatok tömörek, a feladatok logikusan épülnek fel és nehezednek. La Escalera es fantástica!” Gortva János
„…Már csak pár lap van vissza belőle, de azóta nagyon sokat fejlődött a spanyolom neked köszönhetően,
olyan, mintha ott lettél volna velem, mikor tanultam, könnyű magyarázatokkal.” Kollár Diána
„Nagyon meg vagyok elégedve vele, mind formailag, mind tartalmilag nagyon könnyen áttekinthető és
könnyen kezelhető. Nagy munka és fáradtság lehetett ezt így összeállítani, hogy esztétikailag és tartalmilag
is egységes legyen.” Mincsik Veronika
“Tegnap kaptam meg a könyvedet, és nagyon tetszik! Az online verziót már pár nappal ezelőtt megkaptam,
és abban is láttam, hogy mennyire jó lesz!
Én folyamatos újrakezdő vagyok, kb 3 éve kezdtem el a tanulást, de valami miatt mindig abba marad! Most
két 7 hónapos ikerbaba mellett vagyok gyeden, és szerencsémre este 8tól alszanak! Úgyhogy úgy döntöttem, ismét elkezdem, 1 órácskát minden este tudok vele foglalkozni! Ez a csomag nagyban megkönnyíti
a dolgom! Napközben be gyakorlom a szavakat a szószedetből, este pedig feldolgozom a nyelvtani részét,
ami egyszerű, érthető, amolyan “nincs több kérdésem” tananyag! Szóval újra visszanyertem a lelkesedést a
tanulás iránt!
Köszi Ági! Muchísimas gracias!” Gabriella
“Kedves Ági!
Nagyon vártam már az új könyvet, az Escalera-t. Mivel már több könyvet is vásároltam az oldalról, és nagyon
szeretem, rendkívül jónak és hasznosnak találtam mindegyiket, ettől a könyvtől is ezt vártam. És ezt kaptam!
Szuper a könyv! Nagyon jól felépített, jól használható, tömör. Ismétléshez, és önálló tanuláshoz is nagyszerű!
(Nekem mindkettőre szükségem van, így nagyon örülök, hogy sikerült megvenni.) Nagyon nagy előnye,
hogy papír alapú és digitális változatban is megkaptuk, mert így mindenütt tudom használni, este az ágyban
ismételgetve és utazás közben is. Mivel már nem vagyok fiatal, nekem fontos, hogy könyv formátumban a
kezembe vehessem...ebben kicsit konzervatív vagyok... , de a telefonomon is szeretek tanulni reggelente
a munkába utazás közben. A megoldókulccsal azonnal tudom ellenőrizni magam. A szószedetért külön
köszönet, így teljesen komplex.
Élvezet így tanulni. Köszönöm!
További sok sikert, örömet a munkádhoz, az új könyvhöz pedig szeretettel gratulálok!” Adrienn
“Érdemben tegnap tudtuk elkezdeni az Escalera-t és azt kell, hogy mondjam, hogy a felépítése mind a teljesen kezdő kedvesem, mind pedig újrakezdő jómagam számára is tökéletes keretet ad. Így, hogy ketten
használjuk jobban elmélyül az aktuális anyag, persze kiegészítve más gyakorló feladatokkal is.
Köszönjük, hogy létrejött a könyv és biztosak vagyunk abban, hogy elérjük vele a célunkat. :) “ Martin

4 oldal

Escalera
99 spanyol nyelvtani téma, 396 feladat
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46.

NAPOK, HÓNAPOK, DÁTUM

A hét napjai – Los días de la semana
•
•
•
•

el lunes – hétfő
• el viernes – péntek
el martes – kedd
• el sábado – szombat
el miércoles – szerda
• el domingo – vasárnap
el jueves – csütörtök
- El jueves vamos al zoo. – Csütörtökön megyünk az állatkertbe.
Az év hónapjai – Los meses del año
•
•
•
•

enero
• septiembre
• mayo
febrero
• octubre
• junio
marzo
• noviembre
• julio
• diciembre
abril
• agosto
- Mi cumpleaños es en agosto. – Augusztusban van a születésnapom.

Az évszakok – Las estaciones del año
• la primavera – tavasz
• el verano – nyár
• el otoño – ősz
• el invierno – tél
- No me gusta el invierno. – Nem szeretem a telet.
- En primavera vamos mucho de excursión. – Tavasszal sokat kirándulunk.
Kérdések és válaszok
• ¿Qué día es hoy? – Milyen nap van ma?
• Hoy es miércoles. – Ma szerda van.
• ¿A qué estamos hoy? – Hányadika van ma?
• Hoy estamos a 10 de mayo. – Ma május 10-e van.
• ¿Cuál es la fecha de hoy? – Mi a mai dátum?
• La fecha de hoy es el 3 de octubre de 2018. – A mai dátum 2018. október 3-a.
Dátumok
• Rövidítés: 21/10 – el veintiuno de octubre
• Mondatban: el + nap + de + hónap
- El 4 de junio será la competición. – Június 4-én lesz a verseny.
- Mi hijo se graduó el 12 de julio. – A fiam július 12-én diplomázott.

98 oldal

FELADATOK – NAPOK, HÓNAPOK, DÁTUM
46.1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

12/04/1978 ………………..……………..………..………………..………………..………………..……..
30/11/2010 …..………………..………………..……………………..………………..…………………...
22/12/1990 …..………………..………………..……………………..………………..……………………
05/01/2000 …..………………..………………..……………………..………………..……………………
15/03/1848 …..………………..………………..………………..……………………..……………………
18/08/1760 …..………………..………………..………………..………………..……..…………..………

46.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Folytasd a sort!

El 1 de enero es lunes.
El 2 de ……………….. es martes.
El 3 de marzo es ……………….. .
El 4 de ……………….. es jueves.

46.4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

’El/la’ vagy ’en’? Pótold a szavakat a mondatba!

Me gusta mucho ……………….. primavera.
El cumpleaños de mi hijo mayor es ……………….. julio.
……………….. martes descansamos mucho.
Hoy es ……………….. dos de junio.
……………….. otoño tenemos muchos estudiantes en la escuela de idiomas.
……………….. fin de semana quiero visitar a mis primos.

46.3.
1)
2)
3)
4)

Írd le a dátumokat betűvel!

5)
6)
7)
8)

El 5 de mayo es ……………….. .
El 6 de ……………….. es sábado.
El 7 de julio es ……………….. .
El 8 de ……………….. es lunes.

Fordítsd le a mondatokat!

Mi a mai dátum? …………..…………...……..………………………..………………..…………..……...
Hányadika van ma? …………..……...…………..………………………..………………..…………..…...
Július másodikán strandra megyünk. …………..………………..…….…..………………………..……..
Télen mindig rosszkedvem van. …………..………………..…………..…...………………..…………….
Elkísérsz csütörtökön az orvoshoz? …………..………………..………..………………………..………..
A születésnapom október 10-én van. …………..………………..………….……………………………...
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47.

KÖTELESSÉG ÉS TILTÁS KIFEJEZÉSE

Kötelesség
Tener que + infinitivo – kell
• Személyre szabott kötelesség: a ’tener’ ragozásából kiderül, kinek kell csinálnia valamit.
• „Külső kényszerből” véghezvitt kötelességet fejez ki.
- Hoy tengo que ir de compras. – Ma el kell mennem vásárolni.
- ¿Por qué tienes que hacer horas extra? – Miért kell túlóráznod?
Hay que + infinitivo – kell
• Általános kötelesség: az ’hay’ igét nem ragozzuk, mindenkire érvényes szabályt fejez ki.
- Hay que trabajar mucho para lograr el éxito. – Sokat kell dolgozni a sikerért.
- A estas horas hay que echar la siesta. – Ilyenkor sziesztázni kell.
Deber + infinitivo – muszáj
• Személyre szabott kötelesség, amely „belső kényszerből”, muszájból megy végbe.
- Debo decirte algo. – Muszáj mondanom neked valamit.
- Debemos ser sinceros. – Őszintének kell lennünk.
Tiltás
No deber + infinitivo – nem szabad
• Személyre szabható tiltás
- No debes abrir la ventana. – Nem szabad kinyitnod az ablakot.
Está prohibido + infinitivo – tilos
• Általános tiltást fejez ki, amely mindenkire érvényes. Nem ragozzuk az ’estar’-t
- Está prohibido sacar fotos. – Tilos fényképezni.
No poder + infinitivo
• Nem lehet, nem csinálhat valaki valamit. Személyre szabható tiltás
- No puedes salir todavía. – Még nem mehetsz ki.
Lehet, nem lehet
• Se puede + infinitivo: általános megengedést fejez ki. A ’se puede’ mindig ugyanebben a formában
szerepel.
- Aquí se puede fumar. – Itt lehet dohányozni.
• No se puede + infinitivo: általános tiltást fejez ki. Nem lehet valamit csinálni.
- Lo siento, pero aquí no se puede entrar con helado. – Sajnálom, de ide nem lehet fagyival bejönni.

100 oldal

FELADATOK – KÖTELESSÉG ÉS TILTÁS KIFEJEZÉSE
47.1.

Válaszolj kötelességgel a példa alapján!

Pl. Mi perro está enfermo. → Tengo que llevarlo al veterinario.
1) No hay leche en casa. ………..………………..…………..……………………………….………………..
2) Tengo tos y fiebre. ………..………………..…………..…………………………………………………....
3) La alfombra está sucia. ………..………………..…………..…………………………………………….....
4) El Real Madrid juega hoy. ………..………………..…………..………………....………………………....
5) No encuentro mis gafas. ……….....…………..…………..………………………………………………...
6) El autobús es más lento que el metro. ………..………………..…………..……………………………….

47.2.

Mit kell és mit nem szabad csinálni egy kórházban?

Correr en el pasillo, estar en silencio, llevar comida pesada a los enfermos, esperar al médico, salir sin permiso, respetar el horario de visita, tomar los medicamentos, gritar, molestar a los demás, fumar.
Hay que: …………………………………………………..…………………………………………………..…
No se puede: ………..….………………………………………..………………………………..……………..

47.3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Írd le a mondatok ellentétét a zárójelben lévő kifejezéssel!

Hay que hablar en voz alta. (está prohibido) ..…………………...………………………………………...
Tienes que maquillarte para la fiesta. (no deber) ..……………………...………………………………....
Debes entrar con tus hijos. (no poder) ..……………………………...…………………………………....
Hay que esperar aquí. (está prohibido) ..…………………………………………………………………..
Debemos hablar con él ahora. (no poder) ..…………………………..……………………………………
Él tiene que tomar medicamentos. (no deber) ..………………………………………………………...…

47.4.

Írd be a tener que + inf. szerkezetet a mondatokba az alábbi igékkel! Egy ige fö lösleges!

Seguir, levantarse, planchar, comer, respetar, pagar.
Tengo mucho trabajo mañana, ………………………………………………………........…. temprano.
Tenemos mucha hambre, …………………………………………………………….……………. algo.
Juanita, ……………………………………………………………..……………. tu falda antes de salir.
Los niños ……………………………………………………………………….……….…. a sus padres.
Usted tiene sobrepeso; …………………………………………………………………….…. una dieta.
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