
 

 

 

 

Italiano della gasztronomia – Olasz gasztronómiai szaknyelv 

 Lezione 1, Videolezione 3 szövege 
 

 

I numeri- a számok 

 

A PRENDERE igének jónéhány jelentése van. Így rengeteg szituációban fel lehet használni. 

1. kézbe vesz, felkap 

    Prendo il vassoio con le bevande. Kézbe veszem a tálcát az italokkal.  

2. enni, inni vagy gyógyszert (hasonlót) bevenni 

    A colazione prendo solo un caffé.  

3. vásárol, pénzért cserébe vesz vmit 

    Vado a prendere il pane in panetteria.  

4. valamilyen közlekedési eszközt használni, azzal közlekedni, azt igénybe venni 

    Per arrivare al lavoro prendo l’autobus.  

5. elmegy vkiért/vmiért, elhoz valahonnan valakit, valamit 

    Vado a prendere i ragazzi a scuola. (=Elmegyek a gyerekekért az iskolába.) 

    Vado a prendere la bottiglia. – Elemyegyek az üvegért. 

7. valamilyen eredményért, teljesíményért kap vmit, részesül vmiben; pénzt keres 

    Al nuovo posto di lavoro prendo 1500 euro. (=Az új munkahelyen 1500 eurót kapok/keresek.) 

 

Pár egyszerűbb példánk van a prendere igével, ahol van pár új szavunk, ajánlom ezeket mind 

megtanulni.  

Il vassoio – a tálca 

Caffelatte – tejeskávé 

Per i bambini – a gyerekeknek 

Tu prendi il tram? – villamossal utazol? 

Andare a scuola- iskolába menni 

Per andare a scuola – hogy iskolába menj? 

Qualcosa da mangiare – valami ennivalót 



Qualcosa da bere – valami innivalót 

Qualcosa – valami/valamit 

 

Hímnemű-nőnemű, egyesszám-többesszám 

Az olasz nyelvben minden főnév vagy melléknév hímnemű vagy nőnemű. 

A legtöbb hímnemű főnév és melléknév O-ban végződik, a legtöbb nőnemű főnév és melléknév A-ban 

végződik: bambino, bambina, gyerek (kisfiú, kislány), ragazzo, ragazza, fiú, lány, italiano, italiana, 

olasz, buono-buona, jó. 

Van néhány E-ben végződő főnév és melléknév, ami lehet egyaránt hímnemű vagy nőnemű: 

interessante, érdekest jelent hímnemben is, nőnemben is, inglese, angol, frnacese, francia, paese, 

ország, hímnemű, colazione, reggeli, nőnemű. 

A többeszám képződése: ami o-ban végződik egyesszámban, a többes számban i-ben fog végződni, 

ami a-ban, e…ami e-ben is. 

Ha egy szó az utolsó betűje ékezetes, nem változik a többesszámú alakja: città, caffé 

                                                 Domandare di qualcosa- kérdezni valamiről 

A domandare ige kérdezni jelent. A legegyszerűbb kérdéseket gyakoroljuk itt: 

Che cosa è quostól? – Mi ez? 

Questo è un colino. – Ez egy szűrő. 

Felhasználva az AVERE igét, és egy helyhatározót: a casa – otthon, kombinálhatunk 

minipárbeszédeket, mint például: 

Tu hai un colino a casa? – Neked van szűrőd otthon? 

Si, io ho un colino a casa. – Igen, van szűrőm otthon. 

Videó 

Nézd meg a videót. A fiatal lány elmeséli, hogy ő milyen eszközöket használ a konyhában. Ha már 

megtanultad a konyhai eszközök megnevezéseit, és begyakoroltad a hangos-képes szótárral és a 

feladatsorral ezeket a szavakat könnyen érted majd, amikor felsorolja ezeket. Próbáld mind addig 

ismételni a videót, ameddig megérted a 4 konyhai eszközt, amelyről beszél.  

 

 


