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HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS – 9  

Mrs Jackson and her daughter are in their garden. They have a 

nice garden with many flowers in it. Mrs Jackson is getting some 

white and yellow. She's going to put them in the living-room. 

Jane is sitting in a chair reading a magazine. Mrs Jackson's son 

Brandon is going to have his lunch in school today. Mrs Jackson 

and her daughter are going to have their lunch in the dining-

room at home. Mr Jackson and his friend Bruce are in Oxford. 

They went there by train this morning. They're driving home 

from the station in Mr Jackson's car this afternoon. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Hol van Mrs Jackson és a lánya? - ………………………… 

2. Mit csinál Mrs Jackson a fehér és sárga virágokkal?- 

……………………………………………………………… 

3. Mit csinál Jane? - 

……………………………………………………………….. 

4. Hol fog ebédelni Brandon?- 

………………………………………………………………. 

5. Ki ebédel otthon? – ………………………………………. 

6. Hol van a férj? - ………………………………………….. 
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Mrs Jackson és a lánya a kertben vannak. Szép kertjük van, benne sok 

virággal. Mrs Jackson fehér és sárga virágokat hoz. A nappaliba fogja 

betenni. Jane széken ül és egy képes újságot olvas. Mrs Jackson fia, 

Brandon, ma az iskolában fog ebédelni. Mrs Jackson és a lánya otthon az 

ebédlőben fognak ebédelni. Mr Jackson és a barátja Bruce Oxfordban 

vannak. Ma délelőtt mentek oda vonattal. Mr Jackson autójával mennek 

haza az állomásról ma délután. 

 

1. Hol van Mrs Jackson és a lánya? – Otthon a kertben. 

2. Mit csinál Mrs Jackson a fehér és sárga virágokkal?- A 

nappaliba viszi be őket. 

3. Mit csinál Jane? – Újságot olvas a kertben. 

4. Hol fog ebédelni Brandon?- Az iskolában. 

5. Ki ebédel otthon? – Mrs J. és a lánya. 

6. Hol van a férj? – Reggel elment Oxfordba, majd csak délután 

ér haza. 

 


