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VIII. A cukrászdában 

 

 

A. 

 – Kéred ezt a tortát? 

 – Igen, kérem. 

 

 – Mit kérsz? 

 – Egy teát kérek. 

 – Milyet kérsz? 

 – Zöldteát kérek. 

 

 

 

B. 

 Pincér: Tessék parancsolni! 

Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. 

Pincér:  Csokisat vagy gesztenyéset kér?

Zsuzsa: Csokisat kérek. 

Pincér: Ez jó lesz? 

Zsuzsa:  Igen, ezt  kérem. 

Pincér: Tessék! 

Zsuzsa:  Köszönöm. 

 
Sütemények 
 
Dobostorta 
Sacher-torta 
Eszterházy-torta 
Krémes 
Csokoládés torta 
Gesztenyés torta 
Gesztenyepüré 
Somlói galuska 
Gundel-palacsinta 
 
Italok 
 
Ásványvíz 
Narancslé 
Őszibaracklé 
Tea 
Kávé 

 

 

Játsszatok el hasonló párbeszédet a 

padtársatokkal!  

Gestaltet ähnliche Dialoge! 
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– Látod ezt a házat?          – Igen, látom.       

– Siehst du dieses Haus?    – Ja, ich sehe es. 

Nyelvtan / Grammatik 
 

1. Ez, az /dieser, diese, dieses / jener, jene, jenes; ezek, azok /  

diese, jene 

 

 

  

 

 

 

 

Ez a torta finom. Ezek a torták finomak. Ezt a tortát kérem. 

Az a könyv jó. Azok a könyvek jók. Azokat a könyveket kérem. 

Ez a kép szép. Ezt a képet kérem. Ezt a szép képet kérem. Ezt kérem. 

2. Határozott ragozás / Bestimmte Konjugation 

 

 

 

 

 – Kérek egy tollat. 

 – Melyiket kéred? A kéket vagy a pirosat? 

 – A kéket kérem. 

 

 tanul olvas kér köt főz 

én tanuloomm  olvasoomm  kéreemm  kötöömm főzöömm  

te tanuloodd  olvasoodd  kéreedd  kötöödd főzöödd  

ő/ Ön tanuljjaa  olvasssaa  kérii  kötii főzii  

mi tanuljjuukk  olvasssuukk  kérjjüükk  kötjjüükk főzzzüükk  

ti tanuljjááttookk  olvasssááttookk  kériitteekk  kötiitteekk főziitteekk  

ők / Önök tanuljjáákk  olvasssáákk 

 

kériikk  kötiikk főziikk 

 

Der bestimmte Artikel 
bleibt vor dem Nomen, 
auch wenn ein 
hinweisendes Fürwort 
(ez, az) verwendet wird.  

az

ez 
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Az ikes igék határozott ragozása / bestimmte Konjugation der ik-Verben 

 

 iszik eszik 

én iszom eszem 

te iszod eszed 

ő / Ön issza eszi 

mi isszuk esszük 

ti isszátok eszitek 

ők / Önök isszák eszik 

 

3. Kit? Mit? / Wen, was? 

 – Kit látsz?  

 – A barna fiút látom és egy lányt látok. 

 – Mit kérsz?  

 – Azt a könyvet kérem és egy ceruzát kérek. 

 

4. Mindig határozatlan ragozás / immer unbestimmte Konjugation 

 

Például: 

van, tornázik, megy, jön, ül, áll,  

dolgozik, fekszik, mosakszik, 

fésülködik, beszélget, ugrik, 

biciklizik, labdázik, kézilabdázik, 

focizik, …. 

 
 
 
 

Im Fragesatz mit den 
Fragewörtern „kit, mit” 
steht das Verb IMMER 
unbestimmt 
konjugiert. 

Wenn das Verb keine 
4. Fall-Ergänzung 
bekommen kann, wird 
es IMMER 
unbestimmt 
konjugiert. 
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5.  Határozatlan vagy határozott ragozás? / Unbestimmte oder 
bestimmte Konjugation? 

 
 

határozatlan ragozás határozott ragozás 

kit? kiket? mit? miket?  

milyen házat? milyet? 

hány könyvet? hányat?       

melyik fát? melyiket? 

egy házat, házakat, fát 

sok ….-t 

három ………-t 

a házat, az autót 

ezt a házat 

ezeket a/az ….-t 

azt a/az ….-t                    

azokat a/az ….-t 

valakit, valamit  

 

 

 

 

látok 

Zolit, Katit 

 

 

 

 

látom 

 

6. Szóképzés / Wortbildung 

 
A zsemlében sajt van. = Ez sajtos zsemle. 

A pizzán zöldség van. = Ez zöldséges pizza. 

 

szalámi  - → szalámis 

málna  -´ → málnás 

sajt  -o → sajtos 

vaj  -a → vajas 

zöldség  -e → zöldséges 

pötty  -ö 

s 
→ pöttyös 
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 – Kéred a könyvet? 

 – Igen, kérem. [a könyvet]

 – Kéritek a könyvet? 

 – Igen, kérjük. [a könyvet]

Gyakorlatok  

1. � Gyakoroljuk az alábbi mondatpárokat! / Üben wir die folgenden 

Satzpaare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. � Alkossatok a megadott szavakkal párbeszédeket a minta szerint! / 

Gestaltet Dialoge mit den angegebenen Wörtern nach dem Muster! 

 

 – Kéred ezt a mappát? 

 – Nem, köszönöm, nem ezt kérem, hanem azt a nagy pirosat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanul 
 

a matematika 

ír 
 

a levél 

szeret 
 

a csoki 

maci – 
nagy 

ceruza – 
fekete 

CD – új 

füzet – 
vonalas 

paprika – 
zöld 

ruha – 
csíkos 

toll – piros

virág – 
sárga 

pulóver – 
kék 

labda – 
kicsi 

könyv – 
vékony 

sütemény 
– vaníliás 

zsemle – 
szalámis 
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3. Add meg a következő igék határozott ragozású alakját ugyanabban a 

személyben! / Bilde folgende Verben in der bestimmten Konjugation in 

derselben Person! 

tanulok – tanulom    rajzol – ___________________________; 

énekelünk –  _____________________; olvastok –  ________________________; 

írsz –  ___________________________;   kértek –  __________________________; 

számol –  ________________________;   ad –  _____________________________; 

főzünk –  _________________________;   eszem –  _________________________; 

kérek –  _________________________;  nézünk –  _________________________; 

isztok –  _________________________;  tanulunk –  ________________________; 

fényképezel –  ___________________;  várok –  ___________________________; 

vásárolsz – ______________________;  vesznek – _________________________ 

 

4. Döntsd el, hogy a határozott vagy határozatlan ragozású ige áll a 

megadott szavak mellett! / Entscheide, ob die unbestimmte oder die 

bestimmte Konjugation verwendet wird! 

látok  látom 

 egy könyvet  

 a könyvet  

 a könyvemet  

 valakit  

 könyveket  

 sok könyvet  

 Mit?  

 három könyvet  

 azt  

 egyik könyvet  

 

5. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékokkal! / Ergänze die 

Sätze mit den passenden Endungen! 

a) Ma reggel 7 órakor várom (én) a buszt. 

b) Kati délután ezt a könyvet olvas…….. . 
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c) A gyermekek először leír……. a házi feladatot, utána megnéz……. az új 

rajzfilmet. 

d) Mama reggel kávét és teát főz……….  

e) Apa a kertben a tavaszi virágokat fényképez……..  

f) Mama délután nem a kék pulóvert köt……, hanem a zöldet.  

g) A diákok ma a nagy dobozt rajzol…….. a rajzórán.  

h) Délután Petinél az újságot olvas…….. (mi).  

i) Az énekórán te is ezt a szép dalt énekel……….. ? 

j) Ezt a piros almát ma délután _____________ (eszik, mi). 

k) Nagyapa most nem a salátát, hanem a virágokat öntöz……  

l) Ezt az almát kér…… (én). 
 

6. Fordítsd le a következő mondatokat! / Übersetze folgende Sätze! 
 

Die Kinder schreiben die Hausaufgabe. Zoli liest das Buch. Die Mama 

strickt den Pullover. Die Mädchen zeichnen das Haus. Der Vater liest die 

Zeitung. Ich möchte diesen Apfel. (‚Ich bitte….’) Möchtest du dieses Buch? Peti 

möchte die rote Mappe. Ich schreibe den Brief.  

 

7. Alkoss mondatokat a következő szavakkal! Figyelj a szórendre! / Bilde 

Sätze mit den folgenden Wörtern in der angegebenen Person! / Achte 

auf die Wortfolge! 
 

a) öntöz, a virág, fehér (én)     A fehér virágot öntözöm. 

b) ír, a levél, ez (ti)   __________________________________ 

c) köt, pulóver, piros, a mama __________________________________ 

d) kér, a torta, gesztenyés (te) __________________________________ 

e) rajzol, a ház, magas (mi)  __________________________________ 

f) olvas, az újság, mai (ő)  __________________________________ 

g) tanul, a szavak, magyar (ők) __________________________________ 

h) mond, a vers, új (te)  __________________________________ 

i) főz, ebéd, finom (mi)  __________________________________ 

j) vár, a busz, hatos (Ön)  __________________________________ 

k) fényképez, a virág, sárga? (te) __________________________________ 

l) eszik, zsemle, sajtos, a lányok __________________________________ 
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8. Keresd meg a megfelelő igealakot! / Suche das passende Verb! 

A kertész virágot öntöz. 

 
 
9. Egészítsd ki a mondatokat! (határozatlan vagy határozott ragozás) / 

Ergänze die Sätze! (Achte auf die Konjugation!) 

a) Péter egy könyvet  olvas. 

b) Michael egy kék pulóvert ________________________ (vásárol) 

c) Én egy jó levest ____________________________ (főz) 

d) Ők a kertben _______________________________ (sétál) 

e) Mi a rockzenét _____________________________ (szeret) 

f) Ti tangót _________________________________ (táncol) 

g) Te egy kiló kenyeret _________________________ (kér) 

h) Rita és én egy kávét ________________________ (rendel) 

i) A fiúk a focimeccset __________________________ (néz) 

j) Anna egy szép képet _________________________ (fest) 

k) Ti egy portrét ______________________________ (rajzol) 

l) Én a parkban ______________________________ (biciklizik) 

m) Az új tanárt ________________________________ (ismer,én) 

n) Ti a virágokat _______________________________ (öntöz) 

o) Te a mai újságot _____________________________ (olvas) 

p) A gyermekek délután a házi feladatot ____________________ (ír) 

q) Az iskolában egy nehéz példát __________________ (számol,mi) 

r) A tóban ______________________________ (fürdik, én) 

s) Ti magyarul _____________________________ (tanul) 

t) A lányok a magyar nyelvet _________________________ (tanul) 

a kertész   
te 
a mérnökök 
a fiúk 
a gyerek     
a család    
a lány 
mi    
Önök    
a fiú     

virágot   
egy könyvet 
házat 
egy autót 
az almát     
az új filmet   
tejet 
kávét     
egy levelet   
a levelet     

öntöz / öntözi 
olvasol / olvasod 

terveznek / tervezik 
rajzolnak / rajzolják 

eszik / eszi 
néz / nézi 
kér / kéri 

iszunk / isszuk 
írnak / írják 
vár / várja 
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10. Egészítsd ki a mondatokat! (határozatlan vagy határozott ragozás) / 

Ergänze die Sätze! (Achte auf die Konjugation!) 

 

a) Kit lát……….. (te) a képen?  

b) Milyen könyvet kér……….. a gyermekek?  

c) Melyik szendvicset esz………… (ti)? 

d) Hány zsemlét vásárol……….. (mi)? 

e) Ezeket az állatokat rajzol…………. (mi).  

f) Kér……….. (ti) körtét?  

g) Hányat kér………..(ti)? 

h) Mit hoz……… a pincér?  

i) Azt a kólát te isz……….?  

j) Én ezt a teát kér…………, Zoli a barackos teát kér………  

k) Te milyen süteményt esz……….? – Gyümölcsöset esz……… (én). 

l) Te melyik süteményt szeret…………, ezt vagy azt? – Én a kakaósat 

szeret……..  

m) Zolit vár…….. (te)? – Nem Zolit vár……..(én), hanem egy másik fiút vár……. 

 

11.  Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! (határozatlan vagy határozott 

ragozás?) / Bilde Sätze mit den angegebenen Wörtern! (Achte auf die 

Konjugation!) 

 

a) (én) egy piros pulóver, vesz   _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) (ti) kávé, rendel, a kávéház _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) (mi) ez a tea, iszik _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

d) (te) tévé, néz, a nappali _____________________________________________

 ________________________________________________________________ 

e) (ti) ablak, pucol, az iroda ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

f) (ti) az ablak, pucol ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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g) a lány, egy érdekes könyv, olvas _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

h) a gyerekek, újság, vesz, a bolt _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

i) mit, eszik, (te), este? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

j) milyen, könyv, olvas, (te) ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12.  Egészítsd ki a táblázatot! / Ergänze die Tabelle! 

 

csoki csokis zöldség  

kakaó  gyümölcs  

vanília  hús  

gesztenye  csík  

sajt sajtos kocka  

paradicsom   vonal  

szalámi  pötty  

 

13.  � Olvasd el a szöveget és felelj a kérdésekre! / Lies den Text und 

beantworte die Fragen! 

Délután 4 órakor Anna Évával a cukrászdában van. Anna egy szelet tortát 

és egy kávét rendel, Éva pedig gyümölcstortát és limonádét kér. A pincér hozza 

az édességeket és az italokat. Anna és Éva beszélgetnek. Néha figyelik az 

embereket a cukrászdában. Az ablak mellett egy férfi ül. (Ő) Újságot olvas,  a 

Pesti Hírlapot (olvassa). A pincér egy fiatal lánnyal beszélget. Az ajtó mellett ül 

egy asszony a fiával. Ők csokitortát esznek, és a fiú egy kólát iszik. Anna és 

Éva a pincért hívják és fizetnek. Utána bevásárolnak a butikban. 

 

• Hol vannak a lányok délután? 

• Mit kér Anna? 

• Mit rendel Éva? 

• Mit csinál a férfi? 

• Hol ül az asszony, aki csokitortát eszik? 

• Narancslevet iszik a fiú? 

• Kit hív Éva és Anna? 

• Mit csinál a két lány a cukrászda  után? 
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Mineralwasser 

sütemény 

ásványvíz 

Strudel

Torte 1 

Kakao 

rétes kakaó 

tea 

Kaffee 

torta 1

üdítő Kellner 

Mehlspeise 
kávé 

pincér 

Tee

élelmiszerek 

__torta_____ 

______________________

______________________

______________________

Gast 

vendég 

italok 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_____ 

személyek 

__________________________

___________________ 

14. Keresd meg a német megfelelőjét! / Suche die deutsche Bedeutung! 

    Írd be a magyar szavakat a megfelelő helyre! / Trage die ungarischen Wörter   
    in das richtige Feld ein! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Erfrischungs- 
getränk 
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Szavak / Wörter  

ad vkinek vmit2 geben 

Adsz Pálnak teát? Gibst du Paul einen Tee? 

az jener, jene, jenes 

azok jene (Merhzahl) 

beszélget  plaudern  

cukrászda -e Konditorei; -e Zuckerbäckerei 

csík -r Streifen 

csíkos gestreift 

csíkos pulóver -r gestreifte Pullover 

dobókocka -r (Spiel-)würfel 

édesség -e Süßigkeit 

egyenes vonal -e gerade Linie 

étel -e Speise 

ez dieser, diese, dieses 

ezek diese (Mehrzahl) 

finom fein, schmackhaft 

Finom a torta. Die Torte ist fein. 

hív  rufen 

hoz bringen 

ital -s Getränk 

kocka -r Würfel 

kockás kariert 

kockás füzet -s karierte Heft 

lát sehen 

másik andere(r) 

Mit látsz a képen? Was siehst du auf dem Bild? 

öntöz gießen 

pincér -r Kellner 

pötty -r Tupfen 

                                                 
2 vkinek = valakinek 

  vminek = valaminek 
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pöttyös gepunktet, getupft 

pöttyös labda -r getupfte Ball 

rendel bestellen 

szeret lieben, mögen 

Szeretem az almát. Ich liebe Äpfel. Ich habe Äpfel gern. 

ültet pflanzen 

vár vmit etw. erwarten 

Várom a buszt. Ich warte auf den Bus. 

virágot öntöz Blumen gießen 

virágot ültet Blumen pflanzen 

vonal -e Linie 

vonalas liniert 

vonalas füzet liniertes Heft 

étlap -e Speisekarte 

őszibaracklé -r Pfirsichsaft 

narancslé -r Orangensaft 

ásványvíz -s Mineralwasser 

ital -s Getränk 

palacsinta -e Palatschinke 

somlói galuska -e Somlauer Nockerln 

gesztenyepüré -r Kastanienreis 

krémes -e Cremeschnitte 




