
Spanyol elöljárók e-könyv MINTA

A spanyol  elöljárószavak  helyes  használata  sok  fejtörést  okoz  a  nyelvtanulóknak,
különös tekintettel a por és para közötti különbségekre, illetve a vonzatos igékre, és itt
van még az elöljárószavakat tartalmazó nem kevés kifejezés is.

Ezt  az  e-könyvet  azért  írtam,  hogy  segítsek  Neked  az  elöljárószavak  használatának
megértésében,  megtanulásában  és  begyakorlásában.  Egy  helyre  szedtem  össze  a
nélkülözhetetlen tudnivalókat, és hogy a tanulás még hatékonyabb legyen, a feladatok
megoldásához magyarázatot is mellékeltem, hogy biztosan világos legyen, miért az épp
adott elöljárószót kell abban a mondatban használnod.

Pontosan mit találsz a könyvben?

• 17 spanyol elöljárószó használatának leírását, példamondatokkal 
• több, mint 100 vonzatos igét példával és fordítással 
• összesen 345 mondatból álló gyakorló feladatsort megoldással és a megoldások

magyarázatával 

• témakörök: általános feladatok, por/para, vonzatos igék, kifejezések.

 

Az e-könyv EPUB és MOBI formátumban elérhető.



Amit  most  olvasol,  a  Spanyol  elöljárók e-könyv mintája,  amely  betekintés enged
néhány  fejezetbe,  hogy  megbizonyosodj  róla,  hogy  ezek  azok  az  információk,
gyakorlófeladatok, amelyekre szükséged van.

A  könyvminta  elérhető  PDF,  EPUB  és  MOBI  változatban  is  a
http://spanyolultanulunk.hu/e-konyvek/ oldalon,  azért,  hogy  mielőtt  megveszed,
kipróbálhasd, hogy valóban meg tudod-e nyitni. Sok érdeklődőt ugyanis csak ez
tart vissza a vásárlástól. 

Nincs e-könyv olvasód? Ez nem akadály! 

Számítógépen,  tableten  vagy okostelefonon is  meg tudod nyitni  az  EPUB és  MOBI
fájlokat a következő, ingyenesen letölthető programokkal:

MOBI
Számítógépen a Calibre nyitja meg: https://calibre-ebook.com/download

A program magyar verzióját itt találod: http://szofthub.hu/calibre/

EPUB

Adobe  Digital  Edition  –  letölthető  számítógépre  és  okoseszközre  is:
http://www.adobe.com/hu/solutions/ebook/digital-editions/download.html

(Én ezt használom és nagyon elégedett vagyok vele.)

Számítógépen a már említett Calibre megnyitja az EPUB fájlokat is.

A Bookline okostelefonra (iOS, Android) letölthető olvasóját pedig itt találod:

http://bookline.hu/news/news.action?id=14826

A teljes Spanyol elöljárók e-könyvet itt vásárolhatod meg: 

http://spanyolultanulunk.hu/spanyol-eloljaroszok-e-konyv/

Jó tanulást!

Krekovics Diana
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A  könyv  tartalmazza  17  spanyol  elöljárószó használatának  leírását,
példamondatokkal. Ìme az A elöljárószó:

A

• Megelőzheti a mondat tárgyát:
Az a elöljárót akkor kell kitenni a mondat tárgya elé, ha az:
a) meghatározott, konkrét személy: Pedro quiere a María. Hace dos años que no he visto a tu hermano.
b) meghatározott állat: Tengo que llevar a mi gato al veterinario.
c) megszemélyesített tárgy
Az a elöljárót nem kell kitenni a mondat tárgya elé, ha az:
d) meghatározatlan személy: Los médicos curan los enfermos en el hospital.
e) meghatározatlan állat: Últimamente he visto muchos perros abandonados en nuestro barrio.
f) élettelen tárgy, dolog: No encuentro el diccionario de español.
• Megelőzi a részeshatározót: Los padres le dieron el regalo a su hijo. No te lo he preguntado a ti, sino a
él.
• Pontos, meghatározott irány: El año que viene viajaré a Australia.
• Két hely közötti távolság: La escuela está a 200 metros de mi casa.
• Átvitt értelemben vett elhelyezkedés: a la sombra (az árnyékban), al sol (a napon), a orillas de (vmi 
partján) stb.
• Valamihez képest való elhelyezkedés: La calle Cervantes está a la izquierda.
• Használható a junto a szinomímájaként elhelyezkedés meghatározására: Los niños están sentados a la
mesa. (A gyerekek az asztalnál ülnek.)
• Kifejezi a pontos időt, időpontot: Llegaré a las dos y media.
• Időt, időpontot fejez ki egyes kifejezésekben: a principios de, a mediados de, a finales de, a mediodía,
a medianoche, etc.
• Kifejez időtartamot: Salió y a los diez minutos (= diez minutos después) volvió porque había olvidado
la cartera.
• Kifejez életkort "amikor x éves volt, x évesen" értelemben: Juan se casó a los 35 años (= cuando tenía
35 años).
• Kifejez időbeli ismétlődést: El medicamento hay que tomarlo tres veces al día. Tengo clases de piano 
dos veces a la semana. (naponta háromszor, heti kétszer stb.)
• Kifejez árat, ha megadjuk hozzá a mértékegységet (vagy ha csak odaértjük, de nem mondjuk ki, mert 
nyilvánvaló): He comprado las fresas a 5 euros (el kilo). Estos vestidos cuestan a 15 euros (cada uno).
• Eszközhatározóként: La carta fue escrita a mano. Como hemos perdido el autobús (= mivel lekéstük a
buszt), tenemos que ir a pie.
Hasonló kifejezések: a caballo (lóháton); a lo loco (ész nélkül); a golpes (ütve, verve), a la italiana 
(olasz módra) stb.
• Az estar igével kifejez dátumot: Estamos a 24 de marzo.
• Kifejez ízt, szagot, illatot (vminek vmilyen íze, szaga van): El jabón huele a fresa. Este helado tiene 
sabor a limón.
• Kifejezi vmilyen történés helyét vagy idejét: Estuve esperando media hora a la puerta (= az ajtóban) 
hasta que me dejaron entrar. En esta cuidad a la noche (=éjjel, éjszaka) hay poca gente por las calles.
• Kifejezi vmi részekre osztását: dos a dos (= kettesével)
• Lehet az hasta szinonimája (vmeddig): El agua le llegó a la cintura. (A víz a derekáig ért.)
• Vmi szerint, vminek megfelelően: Laura siempre viste a la moda. Los documentos solicitados estarán 
a su disposición mañana. (A kért dokumentumok holnap reggel a rendelkezésére fognak állni.)



A könyv tartalmaz összesen 345 mondatból álló gyakorló feladatsort megoldással és
a megoldások magyarázatával. Témakörök: általános feladatok, por/para, vonzatos 
igék, kifejezések. Ezek közül néhány:

Általános feladatok

Használd a megfelelő elöljárót! 

I.

1) Tiene que estar _______ allí, _______ algún rincón.

2) Acabo _______ llegar _______ casa.

3) Tienes que estar aquí _______ la hora _______ comer.

4) Dame un vaso _______ agua, por favor.

5) El regalo es _______ los niños, pero los di _______ su madre.

6) Estoy buscando _______ mi profesor de matemáticas.

7) La ciudad está _______ unos 50 kilómetros.

8) No confío _______ él.

9) Se marchó y volvió _______ poco rato.

10) Debe _______ estar _______ casa _______ estas horas.

Por vagy para?

1.) Esta máquina es _______ coser.

2.) Salimos _______ Segovia a las ocho.

3.) ¿_______ dónde has venido?

4.) _______ levantarse temprano hay que acostarse pronto.

5.) Lo compré _______ 500 euros.

Vonzatos igék

1) No me acuerdo _______ nombre de la nueva profesora de inglés.

2) No es fácil acostumbrarse _______  las costumbres de un país extranjero.

3) No te acerques _______  perro si no quieres que te muerda.

4) No te alejes _______ mí.

5) Te advertí _______ peligro, no es mi culpa si ahora tienes problemas.



Kifejezések

1.) Ese bebé es muy majo, está _______ comérselo.

2.) Me pone triste que te vayas a vivir al extranjero, te voy a echar _______ menos.

3.) Hoy no tengo ganas _______ cocinar, vamos _______ comer fuera.

4.) El chófer se salvó _______ los pelos, al lograr saltar del coche antes de que estallara.

5.) No le digas nada, no te escuchará, está _______ las nubes.

Megoldások magyarázattal

I.

1) por, en/por → a por elöljáró jelenthet nem meghatározott, hozzávetőleges helyet, pl. está por algún 

rincón = ott van valahol, valamelyik sarokban; en → hely meghatározása

2) acabar de + inf: épp az előbb történt valami, pl. Acabo de llegar – Épp az imént érkeztem.;

a → mozgás irányának meghatározása. A llegar igével az a elöljáró áll, hiszen valahova érkezünk.

3) a la hora de – vmi idejében, pl. a la hora de comer – ebédidőben

4) un vaso de agua – egy pohár víz

5) para, a → A gyerekek számára van az ajándék, de az anyjuknak adták oda. Odaad vkinek: darle 

algo a alguien

6) a → mivel a mondat tárgya személy

7) a → távolság térbeli (vagy időbeli) kifejezése (estar a x kilómetros, horas)

8) confiar en alguien – (meg)bízik vkiben

9) a → al poco tiempo/rato – kis idő múlva

10) de → deber de (+inf) = valószínűség kifejezése (Debe de   estar en casa. - Valószínűleg otthon van.)

Figyelem! Ne keverjük össze a deber (+inf) kifejezéssel, ennek a jelentése kell: Debes estudiar más. – 

Többet kell tanulnod.); en – hely meghatározása; a – idő meghatározása (a estas horas – ilyenkor; a las

dos – kettőkor stb.)

Por vagy para

1.) para → cél meghatározása, mire való valami

2.) para → mozgás iránya

3.) por → meghatározatlan irány (¿Por dónde has venido? - Merről jöttél?)

4.)  para → cél (Para = Azért, hogy ...)

5.) por → ár kifejezése (vmennyiért)



Vonzatos igék

1) acordarse de algo/alguien = emlékszik vkire/vmire

2) acostumbrarse a algo/alguien = hozzászokik vkihez/vmihez, megszokik vkit/vmit

3) acercarse a algo/alguien = közeledik vkihez/vmihez, a közelébe megy vkinek/vminek 

4) alejarse de algo/alguien = eltávolodik vkitől/vmitől

5) advertir de algo a alguien = figyelmeztet vkit vmire

Kifejezések

1) estar para comérselo - ennivaló, cuki

2) echar de menos a alguien/algo - hiányzik neki vki/vmi

3) de, a (comer  fuera – elmegy enni (étterembe))

4) por los pelos - alig, az utolsó pillanatban, egy hajszálon múlt

5) estar en las nubes - a fellegekben jár, álmodozik
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