
Spanyol tesztek magyarázattal e-könyv MINTA

Mit tartalmaz a könyv?

 15 darab, egyenként 50 mondatos feleletválasztós tesztet (összesen 750 
mondat)

 megoldókulcsot

 a megoldásokhoz tartozó nyelvtani magyarázatokat

Miben segíthet Neked ez a könyv?

 gyakorolhatod a helyes spanyol nyelvhasználatot

 megértheted a nyelvtant

 felkészülhetsz olyan vizsgákra, ahol van nyelvtani tesztet is tartalmazó feladat 

(pl. érettségi, DELE)

Az e-könyv EPUB és MOBI formátumban elérhető.



Amit most olvasol, az a Spanyol tesztek magyarázattal e-könyv mintája,  amely
betekintés  enged a  tesztekbe,  hogy megbizonyosodj  róla,  hogy számodra  hasznos
lenne a könyv teljes verziója.

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 tesztek magyarázattal e-könyvet itt vásárolhatod meg: 

http://spanyolultanulunk.hu/spanyol-tesztek-magyarazattal-e-konyv/

Jó tanulást!
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Teszt

1. Mi tío tiene más …....... 500 libros.
a) de   b) como   c) que   d) -

2. No …....... por …....... no encuentro mis llaves.
a) sé – que  b) sé – qué   c) se – que  d) se – qué

3. No …....... interesado …....... comprar una nueva aspiradora.
 a) estoy – a   b) soy - en   c) estoy – en    d) soy - en

4. No sé todavía dónde …....... el concierto.
a)  será   b) habrá   c) estará   d) tendrá un lugar

5. Ya …....... cien páginas, pero tengo que escribir más.
a) tengo escritos   b) tengo escritas   c) llevo escrita  d) llevo escribiendo

6. Contestaré a tu carta tan pronto como …....... tiempo.
a) tenga     b) tendré    c) tendría    d) tengo

7. Es increíble que no te guste …....... compras.
a) ir a   b) ir de  c) irte a  d) ir para

8. Juan y Lola …....... hace dos meses y se han casado esta semana.
a) se han conocido     b)  conocen     c) conocieron   d) se conocieron

9. ¿Le explicaste el ejercicio de matemáticas? – Sí, …....... expliqué.
a) se lo    b) se los    c) se las   d) lo

10. Mi madre me pidió que …....... mi habitación, pero no lo …....... todavía.
a) ordenara - hice b) ordene – he hecho  c) ordenara – he hecho  d) ordene – hice

11. …....... niño me gustaba mucho jugar al fútbol.
a) A los    b) A     c) De    d) Como

12. El próximo verano iremos de vacaciones a Egipto salvo que …....... alguna 
catástrofe natural.
a) ocurre    b) ocurra    c) ocurrirá    d) ocurrió

13. Cuando era niño quería aprender …....... montar …....... caballo.
a) a – a   b) a – en   c) - / sobre   d)  - / -

14. …....... no …....... leer tu mensaje, te contestaré más tarde.
a) Aun – he podido    b) Aún – he podido    c) Aun – pude    d) Aún – pude



15.  Es muy tarde, …....... la tele y vamos a dormir.
a) enciende     b) pon    c) apaga     d) enchufa

16. ¿Quieres que …....... un café?
a) prepararte      b) te prepares      c) preparártelo      d) te prepare

17. Juan terminó la Universidad el año pasado, pero ahora …....... camarero en un 
hotel.
a) es de    b) está   a     c) es a     d) está de

18. No puedo ir al cine, hoy …....... estudiar.
a) tengo que        b) tengo de         c) debo de       d) debo a

19. Me …....... un llavero USB, voy a comprar uno.
a) hago falta   b) hago faltas   c) hace falta   d) hace faltas

20. …....... haber llegado a casa antes, hubiera preparado la cena.
a) A   b) De   c) En   d) Por

21. No me mientas, …....... no te creo.
a) que   b) qué   c) por qué   d) para que

22. Eso es muy fácil, …....... los niños pequeños lo saben.
a) según     b) excepto     c) hasta    d) todavía

23. No nos permitieron …....... en el hotel porque se había incendiado el restaurante.
a) entremos     b) de entrar    c) entrar     d) entrada

24. No me acuerdo …....... he puesto mis gafas, ¿no …....... has visto?
a) donde - las   b) dónde – los    c) donde – los    d) dónde – las

25. ¡Que te ….......!
a) mejoras          b) mejoraras        c) mejórate       d) mejores



Megoldókulcs

1A – 2B – 3C – 4A – 5B – 6A – 7B – 8D – 9A – 10C – 11C – 12B – 13A – 14B – 
15C – 16D – 17D – 18A – 19C – 20B – 21A – 22C – 23C – 24D – 25D

A megoldások magyarázatai
1.
Ha a középfokú hasonlító szerkezetben számnév szerepel, a que helyett a de szócskát 
használjuk (kivéve a tagadó mondatot, ahol továbbra is a que-t használjuk):
Yo soy más alto que tú. - Magasabb vagyok nálad.
Tengo más de 500 libros. - Több, mint 500 könyvem van.
No tengo más que 10 libros. -  Nincs 10-nél több könyvem.

2.
▪  egyes egyszótagú szavakat ékezettel írunk, azért, hogy ne keverhessük össze őket 
egymással: si-sí, mi-mí, te-té, el-él, tu-tú, de-dé, aun-aún, se-sé.
▪  porque = mert; por qué = miért? (kérdőszó!), el porqué – vmi miértje  (főnév)

3.
▪  estar interesado en algo = érdeklődik vmi után

4.
Ha valamilyen rendezvény helyéről beszélünk, azaz, ha valamit valahol tartanak, a 
ser igét használjuk.

5.
▪ igei körülírás (perífrasis verbal): tener (+part) → a cselekvés eredményét fejezi ki 
(Ya tengo escritas cien páginas. - Már megírtam 100 oldalt.)

6.
▪ tan pronto como – amint. A vele megegyező jelentésű en cuanto és apenas 
kötőszavakhoz hasonlóan múlt vagy jelen idejű cselekvés esetén kijelentő módot 
használunk, jövőre vonatkozó cselekvés esetén azonban kötőmódot:
Contesté a tu carta tan pronto como tuve tiempo. - Válaszoltam a leveledre, amint lett
időm.
Contestaré a tu carta tan pronto como tenga tiempo. - Válaszolni fogok a leveledre, 
amint lesz időm.

7.
Néhány kifejezés:
ir de compras = bevásárol; irse de viaje = elutazik; irse de vacaciones = elutazik 
pihenni/nyaralni/stb.; irse de excursión = kirándulni megy



8.
▪ pretérito indefinidót kell használnunk, mivel a cselekvés (Juan és Lola 
megismerkedése) már végbement; illetve a conocerse ige a helyes (conocer = 
(meg)ismer; conocerse = megismerkedik vkivel) 

9.
▪ le/les + lo/la/los/las → se +  lo/la/los/las
A többi válasz azért helytelen, mert:
b) a mondat tárgya az “el ejercicio”, ami egyes számú főnév, ezért a tárgyas 
névmásnak is egyes számban kell lennie
c) a mondat tárgya hímnemű!
d) a mondatból nem hagyhatjuk ki a részes névmást sem!

10.
▪  Mi madre mi pidió que ordenara mi habitación... → igeidő-egyeztetés, 
egyidejűség: a mellékmondatban imperfecto del subjuntivo áll.
▪  ... pero no lo he hecho todavía   → a cselekvés még nem következett be, de be fog 
következni

11.
▪ de niño = gyerekként (de niño = cuando era niño)

12.
Egyes kötőszavak és kötőszó jellegű szerkezetek kötőmódot vonzanak. Ilyenek pl.:
para que, a que, a fin de que, con el fin de que, siempre que, a cambio de que, en (el) 
caso de que, con tal (de) que, a menos que, salvo que, excepto que, sin que, antes de 
que, después de que, en vez de que  stb.

13.
▪  aprender a (+ inf) = megtanul vmit csinálni
▪  montar a caballo = lovagol (DE: montar en bicicleta = kerékpározik)

14.
▪ aun = még (így) is, (Aun sabiendo que... - Még úgy is, hogy tudta, hogy...); aún – 
még. Aun = incluso;  aún = todavía
▪ ahogyan a todavía no után perfectót használunk, így az aún no után is

15.
▪ enchufar – csatlakoztat az áramhoz
▪ encender/poner – bekapcsol, felkapcsol (gépet, lámpát stb.)
▪ apagar – kikapcsol, lekapcsol (gépet, lámpát stb.)

16.
Kötőmódot használunk akaratot, kérést, parancsot, tiltást stb. kifejező igék után, 
függetlenül attól, hogy ez az ige állító, tagadó vagy kérdő alakban áll. A magyarban 



ilyenkor felszólító módot használunk. (Quiero que leas esto. - Azt akarom/szeretném,
hogy ezt elolvasd.)
Néhány ilyen ige: querer, preferir, desear, pedir, exigir, ordenar, prohibir, impedir, 
evitar stb.
Figyelem! Ha a két tagmondat alanya megegyezik, kötőmód helyett főnévi igenevet 
használunk:
Quiero ver la tele. - Szeretnék tévét nézni. (→ azaz én szeretném, hogy én nézhessem
a tévét)

17.
▪ estar de + foglalkozás – vmiként dolgozik. Olyankor használjuk, ha valaki nem a 
szakmájának megfelelő munkakörben dolgozik: Juan es peluquero, pero ahora está 
de recepcionista en un hotel. - Juan fodrász, de most recepciósként dolgozik egy 
szállodában.

18.
▪ tener que (+inf) = kell
Emlékeztető! Ha az igét indefinidóban használjuk, azt jelenti, hogy az illető meg is 
tette, amit kellet ill. erős külső kényszer miatt nem volt más választása:
Ayer no fui al cine porque tenía que estudiar. - az, hogy tanulnia kellett, a mondatban 
csak magyarázatul szolgál a tényszerű kijelentésre (miszerint nem ment moziba), de 
nem tudjuk, hogy végül valóban tanult-e vagy pl. megnézett egy filmet a tévében.
Ayer no fui al cine porque tuve que estudiar. - ebben az esetben nem volt más 
választása, mindenképp tanulnia kellett és valóban tanult is
deber – kell (Debo decirte que no estoy de acuerdo. - Meg kell mondanom neked, 
hogy nem értek egyet. A tener que kifejezéshez képest erősebb belső indíttatást fejez 
ki.
Figyelem! Ne keverjük össze a deber de (+inf) igei körülírással, ami valószínűséget 
jelöl!
Debes estudiar más.      ≠     Debieron de estudiar más dado que sus resultados 
mejoraron mucho.
Többet kell tanulnod.      ≠      Valószínűleg többet tanultak, mivel az eredményeik
sokat javultak.

19.
▪  hacerle falta algo a alguien = szüksége van vkinek vmire, hiányzik vkinek vki/vmi
▪  llavero USB = pendrive

20.
Mondatrövidítés melléknévi igenévvel: de (+inf) = si + ragozott ige
De llegar a casa antes... = Si llegara a casa antes... (Ha előbb hazaérnék/hazaérne...)
De haber llegado a casa antes... = Si hubiera llegado a casa antes... (Ha előbb 
hazaértem/hazaért volna...)

21.



▪ a que jelentése lehet porque
▪ a b) és c) válasz kérdőszó, a mondat értelmének ez nem felel meg
▪ a d) válasz célhatározói mellékmondatot vezet be, a  mondat értelmének ez sem 
felel meg

22.
▪ az  hasta elöljárószót  incluso (jelentrése:  sőt,  beleértve)  értelemben  is
használhatjuk: Hasta los niños pequeños lo saben. - Még a kisgyerekek is tudják.

23.
▪ A többi válasz azért nem helyes, mert:
 a) hiányzik a que kötőszó: No nos permitieron que entremos... helyes lenne.
 b) *permitir de nem létezik, helyesen: permitirle algo a alguien (megenged vmit 
vkinek)
 d) hiányzik a névelő,  így lenne helyes:  No nos permitieron la entrada...  -  Nem
engedélyezték a belépést...

24.
▪  donde – helyhatározó (ahol), dónde kérdőszó (hol?) A kérdőszavakat mindig 
ékezettel írjuk!Akkor is eszerint kell eljárnunk, ha maga a mondat nem kérdő. 
Nézzük magyarul: Nem tudom hol van a pénztárcám nem pedig Nem tudom ahol van 
a pénztárcám.
▪  las gafas – nőnemű főnév, csak többes számú alakja van, mivel két egyforma 
részből áll, mint pl. los pantalones, las tijeras, etc.

25.
A que kötőszóval bevezetett felszólító ill. óhajtó mondatok valójában hiányosak, 
mivel a főmondat hiányzik: ¡Que te mejores! = Te deseo que te mejores. Mivel 
kívánságot fejeznek ki, minden esetben kötőmódot kell hasznánunk. Tekintve, hogy a
que ezekben a mondatokban kötőszó, mindig ékezet nélkül írandó. Ne keverjük össze
a felkiáltó mondatokban szereplő ékezettel kötelezően ellátott qué-vel: ¡Qué bonito!
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