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4. lecke

Mit tttond a nő?

A nrúlt lrónapban vettünk egy házat,
A nrúlt évben egy lakást.
A ntúlt héten egy kertet.

Öt percre van az egyetemtől'
Tízpercre az állomástól.
llűsz percre a belvárostól.

A lakásunk l00 négyzetméteres.
120
140

A nappaliba klassz bőrfoteleket vásárolttrnk.
A hálószobába
A konyhába

Vettünk egy tr.anciaágyat is a hálószobába'
egy heverőt
egy asztalt

Már csak nélrány könyvespolc kell'
könyv
szék

Milyen bútorokról beszéIgetnek a nők?

5. lecke

Szereted a magyar focit? 64 B 04.10
l|i4.ár tizedszer nyert a Fradil 66 B 05.50
Nem ón vagyok a wimbledoni bajnok 67 B 06.45
Jean és Pierre a Forma- l -en ó8 B 07.55
Kapcsoljuk Barce|onát! 70 B 10.00
Miért nem sporto|sz? 74 B |2.30

A labdarúgi-vi|ágbajnokságril
jeIentjük B 13.25

Kedves hallgatóink! Kapcsoljuk Párizst, a labdarúgó.
világbajnokság helyszínét! A mikrofonnál Fodor And-
rás.

- Köszöntöm hallgatóinkat! A világba.inokság míso-
dik fordulójában néhány meglepetés sztiletett. Ki-
kapott Argentína és az l990-es világbajnok Nérnet-
ország. Nyertek viszont az aÍiikai csapatok. Nézziik
az eredményeket! Az első csoportban Kamerrrn 2: 1-

es félidő után 3:2-re |egyőzte Argentín1it. A ka-
meruniak góljait Makanaki szerezte. A csoport má.
sik meccsén: Anglia-Norvégia l:1. Ebben a cso.
portban Kamerutr két győzelrne után négy porittal
\,ezet, Argentínának két pontja van, Norvégiának és
Angliirnak pedig egy-egy. Meglepetés, hogy Anglia
a csoport utolsó helyén ái|. A következő fbrduló
mérkőzései: Kamerun-Anglia és Argentúra-Norvé-
gia.

VáIaszolj a kérdésekre!

Hol rendezik a futba|l-világbajnokságot?
Ki a riporter?
I{ányadik Íbrdulót játszották?
Melyik két csapat kapott ki?
Ki az 1990-es világbajnok?
Ki vezet a csoportban?
Hányadik helyen áIl Anglia?

Mik voltak ttz eredmétty,ek?

1. Íbrdu|ó: Kamerr.rn-Norvégia l:0
Argentína_Ang|ia 3:1

2' forduló: Kamerttn-Argentína
Anglia-Norvégia

Ilallgasd meg újra!
Igaz (+) Hcunis (-)

Anglia még nem nyert.
Kamerun rnég nem kapott ki.
Anglia vezet a csoportban.
Norvégia az utolsó helyen áll.
Még két 1brdulót jírtszanak'
Kamerun döntetlent játszott Norvégiáva|.
Argentína |egy őzte Norvógiát'
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