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La pettegola  
 
 

1. è 

2. dal 

3. dell’ 

4. alcune 

5. la 

6. ci 

7. li 

8. le 

9. vedere 

10. degli 

11. ha 

12. si 

13. da 

14. mai 

15. chi 
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1a parte Ciò che si deve vedere in un giorno 
 

1. C      

2. E      

3. Ø      

4. B      

5. A      

 
 
 
2a parte L’uomo delle pulizie 

 

 Risposte in italiano 

1. Cercava lavoro / Voleva fare l’uomo delle pulizie. 

2. Non aveva il computer / la posta elettronica / l’indirizzo e-mail. 

3. Compra (una cassa di) 10 chili di pomodori. 

4. Con 160 dollari. 

5. Fa la stessa cosa / Raddoppia, triplica il proprio capitale. 

6. Un carretto. 

7. In 5 anni. 

8. Stipulare una polizza sulla vita. 

9. L’indirizzo e-mail. 

10. L’uomo delle pulizie alla Microsoft. 
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1a parte 
 

A: sarasandor@gmail.hu 

Oggetto: nyelv 

Szia Sára/Sándor 

Épp most találtam a neten egy tuti nyelviskolát Neked. Már a hirdetés is sajna 

angolul van, de szerintem pont ezért lesz jó ez a tanfolyam! Idemásolom Neked a 

hirdetés fő pontjait:  

 csak anyanyelvi beszélők tanítanak 

 tapasztaltak a tanárok, mindegyiknek van angol nyelvtanári diplomája 

 az órákon főleg a beszélgetésen van a hangsúly, de az írás is fontos 

 olyan teljesen kezdőket is fogadnak, akik az átlagnál gyorsabban akarnak 

haladni 

 rengeteg külföldi diák is jár ide, nemzetközi a hangulat 

Na mit szólsz? Szerintem pont Neked találták ki! Gyere át amikor tudsz és segítek 

jelentkezni. 

Üdv 
Gréta/Gábor 

 
 
2a parte 
 

Apának: Az új autós ülésmelegítő használati utasítása 
 
1. Dugd be a csatlakozót a cigaretta gyújtó konnektorba.  

2. Állítsd be a hőmérsékletszabályzót MAGAS vagy ALACSONY állásba. 

3. Húzd ki a csatlakozót, ha nem használod. 

4. Ne használj kémiai tisztítószereket, mert megsértheti a terméket és elektromos 

biztonsági veszélyt is okozhat 

5. Ha nem használod, biztonságos helyen tárold, messze éles tárgyaktól, óvni 

kell a nagy melegtől és a nedvességtől.  

 

 
 


