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Maison de campagne 
 
 

1. une 

2. leurs 

3. depuis 

4. ses 

5. ont 

6. tout 

7. du 

8. pour 

9. de 

10. plus 

11. cela 

12. avec 

13. à 

14. comme 

15. peu 
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Partie no 1  Programmes de cinéma 
 

1. C      

2. D      

3. B      

4. E      

5. Ø      

 
 
 
Partie no 2 Ventes - Maison verte 
 
 

 Réponses en français 

1. la maison individuelle  

2. les ventes ont baissé de 12 % 

3. un Français sur trois veut acheter / faire construire une maison  

4. une maison verte / écologique 

5. le bois 

6. les personnes de moins de 50 ans 

7. le coût supplémentaire est important / elle coûte plus cher 

8. le prêt à taux zéro 

9. 
proposer un modèle de maison verte (de basse consommation en énergie) 
(dans son catalogue) 

10. 
a) les économies d’énergie / le 
chauffage moins cher 

b) réduction de l’émission de CO2 

 
 



 

Megoldások 
 

 

 
 
Partie no 1  

 

A: sarasandor@gmail.hu 

Sujet: nyelv 

Szia Sára/Sándor 
Épp most találtam a neten egy tuti nyelviskolát Neked. Már a hirdetés is sajna franciául 
van, de szerintem pont ezért lesz jó ez a tanfolyam! Idemásolom Neked a hirdetés fő 
pontjait:  

1. A csoportok kis létszámúak (4-10 fő). 

2. Az órákon egy anyanyelvi és egy magyar tanár váltja egymást. 

3. Fél-intenzív, intenzív, kezdő, középhaladó és haladó csoportok vannak. 

4. Az órákat napközben, este vagy hétvégén tartják, mindig találnak megoldást. 

5. Sokféle kultúrprogramot is ajánlanak. 

Na mit szólsz? Szerintem pont Neked találták ki! Gyere át, amikor tudsz, és segítek 
jelentkezni. 
Üdv 
Gréta/Gábor 

 
 
 
Partie no 2  

 

Apának: A házimozi távírányítójának hibajelei: 

1. „Semmi válasz, ha megnyomjuk valamelyik gombot:” 

2. A készülék csak a használati utasításban felsorolt lemeztípusokat tudja lejátszani: 

DVD-D, VCD, CD. 

3. Bizonyosodj meg arról, hogy az elemeket megfelelően helyezted-e be. Ha az elemek 

lemerültek, cseréld ki azokat új elemekre. 

4. „Nincs kép vagy hang:” Ellenőrizd, hogy a videó és a hangfalak jól csatlakoznak-e. 

5. Nézd meg, valóban van-e felvétel a lemezen. 

 
 
 


