
 

 

                       Lezione 7 

            Glossario 

 

  POTERE, SAPERE, DOVERE, VOLERE nella comunicazione - POTERE, SAPERE, DOVERE, VOLERE 

használata a kommunikációban 

- esprimere la disponibilità - kifejezni a segítőkészséget 

 - Posso aiutarti? Posso aiutarLa? – Tudok segíteni neked? Önnek? 

- per chiedere aiuto - segítségkérésre 

- Puoi aiutarmi, per favore? Puó aiutarmi, per favore? - Tudnál segíteni, légy szíves? Tudna segíteni, 

legyen szíves! 

VOLERE – per esprimere una domanda gentimente – udvariasan kérni, kérdezni valamit 

 - Vorrei (non voglio) un bicchiere d’acqua, per favore. Szeretnék (nem akarom) egy pohár vizet. 

 - Vorrei andare in bagno, per favore dove è? Szeretnék a mosdóba menni, megmondaná, hogy hol 

van? 

- Vorrei/dovrei telefonare, se possibile. Szeretnék (kéne) telefonálni, ha lehetséges 

SAPERE – chiedere aiuto – segítség kérésre 

- Non so come fare, puoi/può aiutarmi, per favore? – Nem tudom, hogy kell ezt csinálni, tudnál/tudna 

segíteni? 

Domani - holnap              

Dopodomani - holnapután      

Tra un’ora – egy óra múlva             

La prossima settimana – a jövő héten    

Il mese prossimo- a jövő hónapban           

L’anno prossimo- a jövő évben              

Nel futuro – a jövőben 

Il futuro – a jövő                         

Domani parlerò con Marco.  Holnap beszélni fogok Marcoval. 

Dopodomani prepareremo una torta.   Holnapután készíteni fogunk egy tortát. 

Finirò tra un’ora.  Egy óra múlva fogok befejezni. 

La prossima settimana finiremo il lavoro qui. A jövő héten befejezzük a munkát itt. 

 Il mese prossimo saremo in vacanza. A jövő hónapban szabadságon leszünk. 

L’anno prossimo lavoreremo insieme. A jövő évben együtt fogunk dolgozni. 



 

 

Nel futuro potremo studiare l’inglese. A jövőben megtanulhatjuk az angol nyelvet. 

Részelő névelő: DEL, DELLA, DELL’, DELLO, DELLE, DEI, DEGLI 

Del pane (valamennyi) 

Della farina-lisztet (valamennyi) 

Dell’olio- olajat (valamennyi) 

Dei bicchieri-poharakat (valamennyi) 

Delle ricette – recepteket (valamennyi) 

Dello zucchero- cukrot (valamennyi) 

Degli yougurt – joghurtot (valamennyi) 

Metto della farina quanto basta.- Teszek bele lisztet, amennyi szükséges 

Lui usa dell’olio d’oliva.- Ő oliva olajt használ. 

Porta dei bichieri, per favore. Hozd poharakat, légy szíves. 

Proviamo delle ricette italiane.- Kipróbálunk olasz recepteket. 

Vuoi dello zucchero o del dolcificante?- Cukrot kérsz, vagy édesítőszert? 

Lei mangia degli yogurt alla colazione.- Ő joghurtokat eszik reggelire. 

Lui compra del pane. Ne compra un chilo. Ő kenyeret vesz. Vesz egy kilót (abból). 

Metto della farina quanto basta. Ne mette peró poca. – Ő lisztet tesz bele. De keveset tesz (belőle). 

Lui usa dell’olio d’oliva. Ne usa dell’extravergine.- Ő oliva olajt használ. Abból is az extra szüzet. 

Porta dei bicchieri, per favore. Ne porta almeno.  Hozd poharakat, légy szíves! 

Proviamo delle ricette italiane. Ne proviamo insieme.- Olasz recepteket próbálunk. Együtt próbálunk 

(belőle, ezekből). 

Vuoi dello zucchero o del dolcificante? Ne vuoi molto o poco?- Kérsz cukrot vagy édesítőszert?  És kérsz 

(belőle) sokat vagy keveset? 

Lei mangia degli yogurt alla colazione.  Ne mangia sempre 2.- Ő joghurtokat eszik reggelire. Mindig 

kettőt eszik (belőle). 

tondo - kerek, gömbölyű 

 

 

agrumi  citrusok  

albicocca sárgabarack 

ananas  ananász 

arachidi  mogyoró 

arancia narancs 



 

 

avocadospicchio avokádó 

banana banán 

ciliegia cseresznye 

clementine  klementin  

cocomero, anguria  görögdinnye  

composta di frutta  gyümölcsbefőtt, vagy kompót  

castagna gesztenye 

fico füge 

fragola eper 

fragola di bosco szamóca 

frutta candita kandírozott gyümölcs 

frutta di stagione szezonális gyümölcs 

frutta fresca friss gyümölcs 

frutta secca szárított gyümölcs 

limone citrom 

macedonia di frutta gyümölcssaláta 

mandarino mandarin 

mandorla mandula 

melone sárgadinnye 

mango  mangó 

mela alma 

nocciola mogyoró 

la mora szeder 

nocciolina americana földimogyoró = amerikai mogyoró 

noce dió 

noce di cocco kókusz 

noce dió 

papaia papaya 

pera körte 

pesca őszibarack 

pompelmo grepfruit 

prugna secca aszalt szilva 



 

 

prugna, susina szilva 

susina  szilva 

uva szőlő 

uva bianca  fehér szőlő  

ribes ribizli 

kiwwi kiwi 

i mirtili tőzegáfonya 

prugnola kökény 

lampone málna 

papaya pápája 

cocco kókusz 

melagrana gránátalma 

cedro cédrus 

gli anacardi kesúdió 

pistacchio pisztácia 

il colore a szín 

giallo sárga 

arancione narancssárga 

rosso piros 

purpora bíborszínű 

viola lila 

blu Kék 

verde  zöld 

rosa rózsaszín 

marrone barna 

nero fekete 

grigico szürke 

biano fehér 

 

                                                        

 

 


