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Szia!  

Remélem, meg vagy elégedve a sok gyakorlással és tanulással, amit az elmúlt héten végigcsináltál! 

Amire energiád és idôd volt, az pont annyi, ami most neked jó. Ha jobban akarsz haladni, akkor 

változtass egy kicsit a célodon, találj egy sokkal ígéretesebb és sürgetôbb okot a tanulásra, csinálj egy 

részletes tervet és állj neki! Fog menni, hidd el!  

Erre a hétre nem választottunk nyelvtant, hanem lakással kapcsolatos kifejezéseket fogunk átvenni. 

Ha pedig még több kifejezést szeretnél, tudod, a Swency online svéd gyakorlóban találsz még 

további hasznos mondatokat! 

 Göteborgban lakom egy családi házban. – Jag bor i en villa i Göteborg. 

Stockholm központjában bérlek egy 60 nm-es lakást. – Jag hyr en 60 kvardatmeter stor lägenhet i 

centrala Stockholm.  

Malmöben egy lakás bérleti jogát vásároltam meg. – Jag har köpt en bostadsrättslägenhet i Malmö. 

A konyha a felső szinten található. – Köket finns på övervåningen. 

A nappali az előszobából nyílik. – Köket är bredvid hallen. 

6 hálószoba és 2 fürdőszoba van a házunkban. – Det finns 6 stycken sovrum och 2 badrum i vårt hus. 

A dolgozószobában csíkos tapéta van, a nappaliban sárgára festettük a falakat. – Arbetsrummet har 

randig tapet på väggarna och vi har målat vardagsrummet gult. 

Havonta mennyi a bérleti díja a lakásnak? – Hur mycket är månadshyran för denna lägenhet?  

A bérleti díjban a villany és az internet benne van? – Är hyran inklusive el och bredband?  

Hány négyzetméteres a lakás? Hur stor är lägenheten? Hur många kvadratmeter stor är lägenheten? 

Milyen fekvésû a nappali? Åt vilket håll är fönstren till vardagsrummet? 

”A könyvespolc a háloszobaban van, az ágy mellett” – Bokhyllan står bredvid sängen i sovrummet. 

A jövô heti viszont látásig!  
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Élvezd a nyelvtanulást és dicsérd meg magad!  

 

Üdvözlettel,  

A Swency Csapata 


