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Előszó 
 

Az én világom című könyvünk tanári közreműködéssel használható, és 
olyan 10–11 éves tanulók számára készült, akik most kezdik a magyar nyelv 
tanulását, vagy már rendelkeznek alapismeretekkel. A tananyagot az évek 
során szerzett tapasztalatok alapján állítottuk össze, a gyermekekkel folyó 
munka során pedig állandóan teszteltük. 

Célunk, hogy az egyszerű kommunikáció elsajátítása mellett olyan nyelv-
helyességi szintre jussanak el a tanulók, amelyre a későbbiekben építhetnek, 
gondolataikat mind írásban, mind pedig szóban ki tudják fejezni. A közös 
európai referenciakeret figyelembevételével 10 fejezetben dolgoztuk fel – a dif-
ferenciálás igényét szem előtt tartva – a gyermek mindennapi életének téma-
köreit érintő tananyagot, az 5. és 10. fejezet után összefoglaló gyakorlatok talál-
hatók. 

 
A fejezetek felépítése 
 

A) Rövid párbeszédek, melyek segítik az alapszintű kommunikációt. 
  

B) Egyszerű szövegek és szövegértési feladatok, melyek alapján megis-
merkedhetünk a témával. 

 

Nyelvtan / Grammatik – nyelvtani szerkezetek szemléltetése képek, mon-
datok segítségével, szükség esetén egyszerű magyarázatokkal. Az összefog-
laló, rendszerező táblázatok a függelékben találhatók. 

 

Gyakorlatok / Übungen – szóbeli és írásbeli gyakorlást szolgáló fela-
datokat tartalmaznak. A hallás után írandó, illetve a rejtvényes formában meg-
jelenő feladatok megoldása a függelékben található. 

 

Szavak / Wörter – a fejezet szó- és kifejezésanyagát tartalmazzák. Az 5. 
és 10. fejezet után ismétlő feladatok elevenítik fel újra a tanultakat. 

 

Függelék 
Jeles napok, ünnepek – a magyar kultúrában legfontosabb jeles napokra, 

ünnepekre utaló szókincset, illetve az ünnepekhez kötődő interkulturális 
ismeretek közlését elősegítő szövegeket, verseket, feladatokat tartalmaz. 

Nyelvtani alapok rendszerezése – a könyvben előforduló nyelvtan össze-
foglalása azok számára, akik a nyelv rendszerét megismerve könnyebben 
tanulnak. 

Szószedet – az egész könyvben előforduló szavak alfabetikus rendszere-
zése. A főnevek esetében szótári alakjukat is tartalmazza. 

Megoldások  
 
Bízunk benne, hogy mindenki eredményesen használhatja ezt a könyvet a 

magyar nyelv tanulása során, ehhez kívánunk sok sikert! 
 
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik munkánkat segítették! 
 

A szerzők 
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I. Kezdődik az iskola 
 

 

 

 

 

A.  
 

 
B. 
Köszönés / Begrüßung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 – Szia! Gábor vagyok. És te ki vagy? 

 – Én Zsuzsa vagyok. 

 

 

 – Hogy hívnak? 

 – Tóth Zsuzsa vagyok. 

 – Mi van itt? 

 – Két táska és egy virág. 

„…Mindazt, mit még nem tudhattam, 

most majd tudhatom…“ 

                        Nagy Bandó András 

– Jó reggelt kívánok! 

– Jó napot kívánok!   

– Jó estét kívánok!   

– Viszontlátásra!  

– Szia! – Sziasztok! 

– Viszlát! – Csókolom! 

– Szervusz! 



a a alm í író s só

á ágy j járda sz szamár

b b ba a k kép t tévé

c c ci a l ló ty tyúk

cs cs csa i ly lyuk u utca

d dob m m ma a ú út

dz e ődz n n né i ü üveg

dzs dzsúsz ny nyár ű űr

e e ep r o olló v váza

é élet ó óra w

f fa ö öv x fax

g gitár ő ősz y

gy gyík p pók z zebra

h ház q zs zsiráf

i iskola r rádió

Nyelvtan / Grammatik

1. A magyar ábécé / vom Deutschen abweichende Mitlaute

 10 
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2. Magánhangzók / Selbstlaute / Vokale – a függelékben / im Anhang 
 
3. Hangsúly / Betonung  
 
 
 
▼     ▼         ▼  ▼        ▼       ▼  ▼ 
Egy narancs és három banán van itt. 

 

4. Ki? Mi?  

… vagyok, vagy 
 

 – Ki vagy? – Peti vagyok.  

 – Mi vagy? – Tanuló vagyok. 

 

 – Ki vagy? – Zsuzsa vagyok. 

 – Mi vagy? – Én is tanuló vagyok. 

 

5. Számok 1-től 10-ig 
 

 
 
 
 

 

Gyakorlatok / Übungen 
 
1. Ezt már mind tudod magyarul! / Diese Wörter kannst du schon alle auf 

Ungarisch! 

 
Húzd alá az állatneveket! / Unterstreiche die Tiernamen! 

 
autó, rádió, motor, lámpa, banán, mandarin, kivi, citrom, kávé, tea, paprika, 

ananász, mangó, kóla, hotdog, virsli, szóda, busz, dzsúsz, zebra, zsiráf, 

tigris, dzseki, traktor, komputer, metró, CD, fólia, elefánt, televízió, videó, 

kazetta, antenna, gitár, garázs 

1   egy      2  kettő     3   három     4   négy      5   öt    

6    hat      7  hét        8   nyolc      9   kilenc    10   tíz 

Im Ungarischen wird 
immer die erste Silbe 
des Wortes betont. 
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2. Írd be a többi hónap nevét! / Trage die Namen der weiteren Monate ein! 
 

tavasz nyár ősz tél 

    

április július   

   február 

 

 

 

 

 

 
3. Húzd alá a hosszú magánhangzókat! / Unterstreiche die langen 

Selbstlaute!   
Nincs minden szóban hosszú magánhangzó! Es gibt nicht in jedem Wort einen langen  

Selbstlaut!      

 

ház      hat      ajtó     énekelek       lányok       

fiúk      tűz       tó       áll      olló      tolltartó 

 

4. Húzd alá a hosszú mássalhangzókat! / Unterstreiche die langen 
Mitlaute! 

Nincs minden szóban hosszú mássalhangzó! / Es gibt nicht in jedem Wort einen langen 

Mitlaut! 
     

hosszú     kék         olló       asszony     busz       busszal       

 

annyi        jobb        több      áll              megálló  

 

5. Húzd alá a hangsúlyos szótagot! / Unterstreiche die betonte Silbe! 
            

iskola         tolltartó       tanterem         gyermekek          

 

tanár          apa            vonalzó  

 

november    január    augusztus     február   

március     április     május     június     július 

szeptember     október      december 
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6. Egészítsd ki a szavakat! / Ergänze die Wörter! 
Különböző betűk hiányoznak. Es fehlen verschiedene Buchstaben. 

 

komputer,       aut…,      rádi…,       moto…,       pap…r,       mand…rin,     

bu…,    ki … i,      ban…n,    …ukkini,       rad…r,       …eki,       dzsú…,    

tigri…,       t…lefon,     …iráf,      …ebra,       …itrom,       h…r…m 

 

7.  Olvasd fel a fenti szavakat, és jelezd tapssal a hangsúlyt! / Lies die 
oben stehenden Wörter laut vor und klatsche bei der betonten Silbe! 

 
8. Olvass szájról! / Lies von den Lippen ab! 

Formáld ajakmozgással a következő szavakat, és a többiek próbálják meg leolvasni a 

szádról a szót!  

 
 
 
 
 
 

9.  Hallgasd meg a verset, és egészítsd ki a szavakat! / Höre dir das 
Gedicht an und ergänze es! 

 
Gryllus Vilmos: Csigabiga 
a, á, o, ó? 

 

L…ss…n  j…r  a  csig…-big…,  t…sk…j…b…n  eleség. 

V…rj…  … tth…n  l…ny…,  fi…,  csig…-big…-feleség. 

 
10.   Kérdezzétek egymást a minta szerint! / Fragt einander nach dem 

Muster!  
 

 

 

 

 – Ki vagy? 

 – Kati vagyok. És te? 

 – Peti vagyok. 

 – Hogy hívnak? 

 – Zoli vagyok. / Zolinak 

hívnak.

rádió  mandarin     banán     január    iskola    három    

kilenc    tigris    elefánt     zsiráf     november    október   

március     
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11.  Írd a számokat növekvő sorrendben! / Schreibe die Zahlen in 
steigender Reihenfolge! 

egy   három   hat   hét   kettő   kilenc   négy   nyolc   öt   tíz   nulla 

1 ____egy______________________ 6 ___________________________ 

2 _____________________________ 7 ___________________________ 

3 _____________________________ 8 ___________________________ 

4 _____________________________ 9 ___________________________ 

5 _____________________________ 10 __________________________ 

 

12. Ismeritek ezt a dalt? / Kennt ihr dieses Lied? 
 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap,  

Jókedvünk van, mint erdőn a madárnak. 

 

13. Kérdezzétek egymást a minta 
szerint! / Fragt einander nach dem 
Muster! 

   – Milyen nap van ma? 

 – Hétfő. 
 

hétfő, kedd, szerda, csütörtök,  
péntek, szombat, vasárnap 
 

14. Találd ki a szót! / Errate das Wort! 
 

akorrtt ekmoprtu aaánnsz aóut 

traktor    

akló áeeflnt áigrt iilrsv 

 

 
   

áfirzs eoóbkrt aaikppr adósz 
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15.  Keresd meg a német megfelelőjét! / Suche die deutsche 
Entsprechung! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

nyár ~ Sommer_____________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Flasche

 

 

zsiráf 

Giraffe

 

 

tea

Gitarre

 

 gitár

 

tavasz

 

Puppe

 

 

Sommer 
 

Frühling

 

nyár 

üveg 

baba 

Tee
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Szavak / Wörter 
a / az  der, die, das, die (Mehrzahl) 

egy ein, eine, ein 

én ich 

és und 

iskola -e Schule 

itt hier 

Kezdődik az iskola. Die Schule beginnt. 

ki? wer? 

mi? was? 

nyár -r Sommer 

ő er / sie / es 

ősz -r Herbst 

ott dort 

szám / számok -e Zahl / die Zahlen 

tavasz -r Frühling 

te du 

tél -r Winter 

vagy du bist …… 

vagyok ich bin …… 

van ist vorhanden, befindet sich, ist 
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II. Az iskola 
 
A. 

 – Ki ez? 

 – A tanár.  

 

 – Mi ez?  

 – Egy magyarkönyv. 

 

 
 
B. Olvasd el Zsuzsa képeslapját! / Lies die Karte von Zsuzsa! 
 

 
 
 
Húzd alá azokat a szavakat, amelyek a szövegben szerepelnek! / 
Unterstreiche die Wörter, welche im Text vorkommen! 

gyermek, táska, asztal, diák, füzet, tanár, osztály, papír, ajtó, tanuló, 

iskola, gimnázium 

 – Kik ezek a gyermekek? 

 – A gimnazisták. 

 

  
 – Milyen a füzet? 

 – Zöld. 

 – Milyenek a tantermek? 

 – Szépek. 

Kedves Nagymama! 

Már gimnazista vagyok! Egy szép és új  

iskolába járok, ahol sok  diák  és tanár van.  

Szerintem nagyon szép a gimnázium és jó az osztály.  

Nagyon kedves a matektanárnő és a magyartanár. 

 Sokszor puszil  

                    Zsuzsa     

2009. szeptember 23. 

Molnár Jánosné 

 

Szombathely 

Kossuth  u. 134 

H-9700 
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Nyelvtan / Grammatik 
 
1. A határozott névelő / der bestimmte Artikel 

a ház, az iskola 

 

 

 
 
 
 
2. A határozatlan névelő / der unbestimmte Artikel   

egy ház, egy iskola 

 

 
 
 
 

3. A főnevek többes száma / Mehrzahl der Hauptwörter (Anhang) 
 

autó 

iskola 

este 

asztal 

ház 

gyermek 

gyümölcs 

–  

–´́ 
–´́ 
– oo  
– aa
– ee
– öö

4. A melléknevek többes száma / Mehrzahl der Eigenschaftswörter 
(Anhang) 

 
jó   – 

sárga – ´ 
fekete – ´ 
nagy  – o
rossz  – a 

szép –  ee 

  

k 

k 

Wenn das Wort mit einem Mitlaut 
beginnt, ist der bestimmte Artikel ´a´. 
Wenn es mit einem Selbstlaut beginnt, ist 
er ´az´. 

Der  unbestimmte Artikel ist in der 
Einzahl immer ´egy´. 
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5. Kérdőszavak / Fragewörter 
 

– Ki vagy? – Zoli vagyok.  

– Mi vagy? – Mérnök vagyok. 

– Milyen vagy? – Kicsi vagyok.  
 

– Ki ez? – Zoli.  

– Kik ezek? – A gyerekek. 

– Mi az édesapád? – Mérnök. 

– Milyen a kutya? – Fekete.  

– Milyenek a macskák? – Feketék. 

 

6. Tulajdonságok megnevezése / Eigenschaften nennen 
 

(Én) kicsi vagyok. (Mi)  kicsik vagyunk. 

(Te) kicsi vagy. (Ti)   kicsik vagytok. 

(Ő)  kicsi.-------- (Ők) kicsik.--------- 

 

Gyakorlatok / Übungen 
 

1. Csoportosítsd a következő szavakat a névelő szerint! / Ordne die 
folgenden Wörter nach den Artikeln! 
 

ablak       táska       könyv      toll       asztal       ceruza       füzet       

vonalzó       osztály     papír       ajtó       iskola       gyermek       autó       

autóbusz       kutya      mérnök       diák  

 

    táska                            ablak 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

_______________________        ________________________ 

a az
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2. Tedd többes számba a következő szavakat! / Bilde die Mehrzahl der 
folgenden Wörter!  

kréta, asztal, ablak, ajtó, tábla, iskola, gyermek, könyv,  

füzet, toll, golyóstoll, töltőtoll, ceruza, kép, szék, táska  

kréta → kréták, asztal → asztalok ,  ____________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

3. Tedd többes számba a következő szavakat! / Bilde die Mehrzahl der 
folgenden Wörter! 
 

jó, rossz, szép, csúnya, kicsi, nagy, kék, piros, fekete 

jó → jók , _______________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

4. Felelj a következő kérdésekre! / Beantworte die Fragen!  
 

– Milyen a könyv?  – Szép [a könyv].             

– Milyenek a füzetek? – Kicsik [a füzetek]. 

– Milyen a kréta?     ________________________________ 

– Milyenek a gyermekek? ___________________________ 
 

5. Fogalmazz meg hasonló kérdéseket és válaszokat a padtársaddal! / 
Formuliere ähnliche Fragen und Antworten mit deinem Sitznachbarn! 
 

– Milyen a ……….? 

– Milyenek  a ……..-k? 
 

6. Keresd az ellentétét! / Suche das Gegenteil! 
 

jó  ↔   _________ 

kicsi   ↔   _________ 

szép   ↔   _________ 

alacsony  ↔   _________ 
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ab-   aj-     -la    -lak    

-rény    szek-    táb-     

-tó   -pír   pa- 

papír____________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

7. Mely szavak vannak itt elrejtve? / Welche Wörter sind hier versteckt?  
 

 
a)  

 
 
 

b)   
                  

 

 

      

kréta _____________                _________________________ 

__________________                 ________________________   

 __________________  ________________________ 

 __________________   ________________________ 

 

8. Egészítsd ki a szavakat a hiányzó magánhangzókkal! / Ergänze die 
Wörter durch die fehlenden Selbstlaute! 
 
 

 
 

 
 

9. Egészítsd ki a szavakat a hiányzó mássalhangzókkal! / Ergänze die 
Wörter durch die fehlenden Mitlaute! 
 

 
 
 
 
 
 

 

ki………i      ho……….ú     to…..….tartó     ..…….erek     na..……. 

 

.....szt.….l      kr…..t.….       h..…ssz…..       r…..g…..     v.….n…..lz…..
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h…..t  h……z   

n…..gy  t…..bl…..  

h…..rom ….szt….l 

10.   Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach      
Gehör! 

s, sz, z, zs? 
 

a) ……ó – ……ó 

b) ….ír – ……ír  

c) …..ár – …..ár  

d) …..á……. –  ……á……. 

e) ……ák  

 

11.   Hallgasd meg a verset, és egészítsd ki a szavakat!/ Höre dir das 
Gedicht an und ergänze es! 
s, ss, sz, ssz, z? 
 

Mo_dony   
 

S, sz, beh, ___ok ___úly 

Meg    ___e  mo___dul! 

Fri____  _____enet, ha bekapok, 

me____e, me___e 

____aladok, ____aladok. 
                   

 Illyés Gyula 

 

12.  Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach 
Gehör! 

 
                                                     o, ó? 

 
 

 
 

                                           a, á?  
 

 

 

s…..k    ….ll….. 

ny…..lc   …..ra  

h…sszú  t…..lltart…… 
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13.  Egészítsd ki a következő verset! / Ergänze das Gedicht! 
 

a, á, o, ó? 
 

A  bo h….c      

 

Vidám   legény  a   b….h…..c,  

Pir….s   h….j….   csup….   k….c,     

Ide  lép,  .…d….   lép,  

A  zubb….ny….   búz….kék. 

 

Lengő   inge   pepit….,  

l….b….g   r.…jt.…    p….ntlik….,  

vih….nc….l,   n….t….zik,  

k….rik….kk….l     m….k….zik. 

 

Csup….   fint….r,    csup….    f….lt,  

Csup….   m….sli,   csup….   g….mb,  

Csup….   csengő,   csup….   szín,  

Csup….   csud….   k….rm….zsin.       

 

Szepesi Attila 

     

 

 

 

 

14.  Olvasd el hangosan a 11. és a 13. gyakorlatból a verset! / Lies die 
oben stehenden Gedichte laut vor! 
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15. Keresd meg a szavakat! / Suche die Wörter!  
 

t o l l t a r t ó a n m k l p 

ö b v t a j l y á u g h z s a 

l z í ő n m z s r i o ö m l ú 

t s t u á é n e t á b l a ö í 

ő p s g r k p í g ó h m l e g 

t k c ó a é ő f y á e z é t o 

o á í e s p u ó ü l ó ő j u l 

l a ü o r f é t n z m b v s y 

l s é á d u u z t r e e í z ó 

ó á ö l j m z n á r d t b t s 

i o h a v s n a b ű d e é r t 

ű ó g y e p ó u m ö l i z t o 

a g n r r a d í r g u m i h l 

t ö m n á é r ü o é p l u j l 

k r é t a é ó f á á h k ö c á 

 

 

 

Federschachtel – tolltartó  Lehrer  

Tafel  Radiergummi  

Bleistift  Kugelschreiber  

Buch Heft  

Füllfeder Kreide 
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Szavak / Wörter  

Így talán könnyebben megtanulod a szavakat! / So lernst du die Vokabeln 

vielleicht leichter! 
 

Die Bedeutung der Wörter findest du in der Tabelle auf der nächsten Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

kicsi, magas, 
jó, _______,  
szép, csúnya,  

ügyes, rossz, 
nagy, alacsony 

tanár 
magyartanár  
némettanár 

 
______________ 

népiskola,  
polgári iskola, 

általános iskola, 
 

______________ 

táska, füzet,       
toll, _________, 
ceruza, vonalzó,  

radír, körz ő, 
mappa 

fehér, fekete 
zöld, barna 

piros, kék, sárga, 
lila,   _________,   

rózsaszín  

 
______________ 

szék, pad 
szekrény, kréta 

asztal, írásvetít ő 

tanuló, diák, 
gimnazista, 

gyermek, fiú, 
 

_______________

 
iskola 

 

Írd be a szavakat a megfelelő helyre! 
 

okos    lány   tábla    matektanár   szürke   könyv    gimnázium 
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Szavak / Wörter 
 

ablak -s Fenster 

alacsony niedrig, klein 

általános iskola -e Grundschule (in Ungarn) 

asztal -r Tisch 

az jener / jene / jenes 

azok jene (Mehrzahl) 

barna braun 

bohóc -r Clown 

ceruza  -r Bleistift  

csúnya häßlich 

diák  -r Schüler 

épület -s Gebäude 

ez dieser / diese / dieses  

ezek diese (Mehrzahl) 

fehér weiß 

fekete schwarz 

fiú -r Bub, -r Knabe 

füzet  -s Heft 

gimnazista -r / -e  Gymnasiast/in 

gimnázium -s Gymnasium 

golyóstoll -r Kugelschreiber 

gyermek, gyerek  -s Kind 

ház -s Haus 

házi feladat -e Hausaufgabe 

írásvetítő -r Overheadprojektor 

Iskolába járok. Ich gehe in die Schule. 

jó  gut, brav 

kék blau 

kicsi klein 

kik? wer? (Mehrzahl) 

körző -r Zirkel  
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kréta -e Kreide 

lány -s Mädchen 

lila lila 

magas hoch, groß 

magyarkönyv  -s Ungarischbuch 

magyartanár  -r Ungarischlehrer / -e Ungarischlehrerin 

mappa -e Mappe 

matektanár -r Mathelehrer 

mérnök -r Ingenieur 

mik? was? (Mehrzahl) 

Milyen a / az …? Wie ist der/die/das …..? 

Milyenek a / az ……-k? Wie sind die ……? 

mozdony -e Lokomotive 

nagy groß 

némettanár -r Deutschlehrer, -e Deutschlehrerin 

népiskola  -e Volksschule 

okos klug, gescheit 

osztály -e Klasse 

pad -e Bank / -e Schulbank  

piros rot 

polgári iskola -e Hauptschule 

radír -r Radierer 

rossz schlecht, schlimm 

rózsaszín rosa 

sárga gelb 

szék -r Sessel 

szekrény -r Schrank 

szép schön 

szorgalmas fleißig 

szürke grau 

tábla -e Tafel 

tanár -r Lehrer 

tanár úr Herr Professor (Anrede) 
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tanárnő Frau Professor (Anrede) 

tankönyv  -s Lehrbuch 

tanterem -s Klassenzimmer 

tanuló -r Schüler 

táska -e Tasche  

toll -r Füller / -r Kugelschreiber 

töltőtoll -e Füllfeder 

ügyes geschickt 

vonalzó  -s Lineal 

zöld  grün 
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III.  A családom 
 
A.  

 – Van testvéred? 

 – Igen, van egy bátyám. 

 – Van kutyád? 

 – Nincs, nekem nincsen kutyám. 

 

B.  
Zsuzsa e-mailben mutatja be családját. 
Olvasd el, és töltsd ki a táblázatot! / 
Zsuzsa stellt ihre Familie per e-mail vor. 
Lies ihr mail und fülle die Tabelle aus! 
 

Kedves Eszter! 

Bemutatom a családom. Apám magas, barna és kedves ember. Mérnök. 

Anyám szőke, alacsony és vidám. Ő háziasszony. Van egy bátyám és egy 

húgom. A bátyám, Zoli barna hajú, kék szemű, és nagyon jó tanuló. A húgom, 

Kati szőke, még kicsi, csak négyéves, ő óvodás. Én már tízéves vagyok, 

gimnáziumba járok. Szőke és magas vagyok. Milyen a te családod? 

      Szia,   

Zsuzsa 
 

Töltsd ki a táblázatot! / Fülle die Tabelle aus! 
 

Név apa anya Zoli Kati Zsuzsa 

Életkor  

Hány éves? 
----------- 

    

Foglalkozás 

Mi a 

foglalkozása? 

mérnök 
    

Hajszín 

Milyen a haja? 
barna 

    

Milyen nagy? 

Mekkora? 
magas 
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Nyelvtan / Grammatik 

1. Mondathanglejtés / Satzintonation 
 

A család nagy.                        Milyen a család?                        Nagy a család?            

 

 

Állítás      Kérdőszavas kérdés  igen–nem-kérdés 

2. Családtagok / Familienmitglieder  
 

 

 

 

 

 

 

 

az (én)  

apám     

-m/-om/-em/-öm 

                mein ……. 

a (te) 
 apád      

-d/-od/-ed/-öd 

                dein ……… 
az (ő) / Zsuzsa 
apja      

-a/-e; -ja/-je 

               sein / ihr …… 
 

3.        VAN  ……..-m                       NINCS ……..-m  
 -d                                             -d 

Van nővérem, de nincs öcsém és nincsen bátyám. 

Nincs öcsém, és bátyám sincs. 

       

 Van egy bátyám.   ↔ Nincs bátyám. 

Ich habe einen Bruder.  ↔ Ich habe keinen Bruder. 

Van egy nővérem.   ↔ Nincsen nővérem. 

Ich habe eine ältere Schwester. ↔ Ich habe keine ältere Schwester. 

 

nagyanya + nagyapa nagyanya + nagyapa 

   anya    apa 

        gyermekek 
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(Nekem) ………-m / -´m / -om / -em / -öm 

(Neked) ……….-d / -´d / -od / -ed / -öd 

(Neki) Petinek 

van 
nincs/nincsen

……..  -a / -e / -ja / -je 

 

– Van bátyád?          – Igen, van bátyám. 

– Van nővéred?         – Nincs nővérem. 

– Van kutyád?           – Nincs kutyám. 

– Van testvéred?        – Igen, van testvérem. 

– Van telefonod?        – Nincs telefonom. 

 

4. Számok 10-től / die Zahlen 
 

 

5. Hány éves …..? / Wie alt ist …..?  
 
 

 – Hány éves vagy? 

 – Tízéves vagyok 

 – Hány éves Kati? 

 – Tizenegy éves.

 

6. Mi a foglalkozása? / Was ist er / sie von Beruf? 
 

 – Mi az édesapád foglalkozása? 

 – Mérnök. 

10 – 11 tíz – tizenegy   !    100 – 101 száz – százegy 

20 – 21 húsz – huszonegy    !   200 – 201 kétszáz – kétszázegy 

30 – 31 harminc – harmincegy    1000 – 1001 ezer – ezeregy  

40 – 41 negyven – negyvenegy    2000 – kétezer 

50 – 51 ötven – ötvenegy     10 000 – tízezer 

60 – 61 hatvan – hatvanegy                         100 000 – százezer 

70 – 71 hetven – hetvenegy                         1 000 000 – egymillió 

80 – 81 nyolcvan – nyolcvanegy                   

90 – 91 kilencven – kilencvenegy  



 32 

7.  
 Name/Geschlecht 

Nationalität 

Beruf Eigenschaft Alter 

     

én Kati vagyok. Diák vagyok. Kicsi vagyok. Tízéves vagyok.

te Peti vagy. Diák vagy. Kicsi vagy. Tízéves vagy. 

ő/ön Ő Éva. ------- Ő diák. -------- Ő kicsi. ------- Ő tízéves. ----- 

   
mi Fiúk vagyunk. Diákok 

vagyunk. 

Kicsik 

vagyunk. 

Tízévesek 

vagyunk. 

ti Osztrákok 

vagytok. 

Diákok 

vagytok. 

Kicsik 

vagytok. 

Tízévesek 

vagytok. 

ők/önök Ők Gabi és Juli. - Ők diákok.--- Ők kicsik. ----- Ők tízévesek. -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gyakorlatok / Übungen 
 
1. Csoportosítsd a mondatokat a minta szerint! Olvasd őket hangosan a 

hanglejtésre ügyelve! / Ordne die Sätze nach dem Muster! Lies sie laut 
vor und achte dabei auf die Satzmelodie! 
 

Tizenegy éves vagyok. Ki van itt? Tízéves vagy? Fekete a macska? 

 A tanulók osztrákok. Ügyesek vagytok. Mi Péter foglalkozása?  

A gyermekek szorgalmasak. 

A macska fekete. Milyen az édesapád? Diákok vagytok? Iskolába járok. 

A macska fekete? Milyenek a gyerekek? Szőke a nővéred?  

Van számítógéped / komputered? Ki az öcséd? 

Wenn wir den Namen, Nationalität, 
Beruf, Eigenschaft oder Alter 
nennen, wird in der 3. Person 
Einzahl und 3. Person Mehrzahl 
das Zeitwort ist oder sind nicht 
verwendet. 
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                                   ● 

 

 

                                    ?

 

 

                               ? 
Tizenegy éves vagyok.  Tízéves vagy? 

   

   

   

   

   

 
2. Írd le az alábbi számokat betűkkel! / Schreibe folgende Zahlen mit 

Buchstaben! 

a)   33     _______________________________________________ 

b)   41    _______________________________________________ 

c)  457    _______________________________________________ 

d) 1956   _______________________________________________ 

e) 1526   _______________________________________________ 

f) 1989   _______________________________________________ 

g) 2000  _______________________________________________  

h)   896  _______________________________________________ 

 

3. Folytasd a sort! / Führe die Zahlenreihe fort! 
 

a) huszonegy, ____________________ , huszonhárom, huszonnégy 

____________________, huszonhat, ____________________ 

 

b) negyvenöt, ____________________, negyvenhét, _______________ 

 

c) hatvankettő, ____________________, hatvannégy, hatvanöt, 

____________________, hatvanhét, ____________________ 
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4. Diktáljatok egymásnak további számokat! / Diktiert einander weitere 
Zahlen! 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5. Helyesek a következő eredmények? Javítsd ki a minta szerint! / Sind 
folgende Ergebnisse richtig?  Korrigiere sie nach dem Muster! 
 

Tizenöt meg huszonhárom az harminckilenc.     

Nem helyes. Tizenöt meg huszonhárom az harmincnyolc:    15 + 23 = 38. 

Tizenkettő meg nyolc az huszonkettő. 

_______________________________________________________ 

Negyvenhat meg harmincnégy az kilencven. 

_______________________________________________________ 

Százöt meg kétszázharminc az hétszázöt. 

_______________________________________________________ 

 

6.  Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach 
Gehör! 

 
e / é ? 

 
 
 
 
 
7. Melyik szó nem illik a sorba? / Welches Wort passt nicht? 
 

testvérem, bátyám, apám, húgod, anyám 

kutyám, macskám, papagájom, lovam, bátyám  

testvéred, könyved, füzeted, tanárod, húgom 

…..gy     t….stv….r 

n....gy     
kil…….nc       …….d……sapa    

…..z….r     m….rnök 
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8. Keresd meg a többi szó helyét! / Suche den Platz der weiteren Wörter! 
 

az én édesanyám,  

a te  

az ő  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Keressünk szavakat! / Sammeln wir Wörter! 
Keressük meg, melyik csoport hová tartozik, és írjuk be a szavakat! / Stellen wir 

fest, wohin die  Wortgruppen gehören und tragen wir die Wörter richtig ein!  

 

a) Milyen … 

     a haj?  barna, _________________________ 

        hosszú, ____________________________ 

 

a szem? ________________________________________________  

 

alak? ______________ ↔ _________________________ 

    ______________ ↔ _____________________________________ 

         ______________ ↔  ________________________________ 

 

az arc? _________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 

 

nővérem         bátyám        öcsém        

húgom      bátyja      húgod    nővére      húga 

öccse    öcséd       édesanyám     bátyád 

édesanyád   édesanyja      nővéred                  

fekete, szőke, vörös, 
ősz, hullámos, rövid,  
barna, hosszú, göndör, 
sima

ovális, szögletes, kerek, 
hosszúkás 

fekete, barna, kék, zöld, 
szürke 

alacsony, karcsú, nagy, 
kicsi, kövér, magas 
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b) Milyen ember   ………? 

 

vidám ↔       _____________________ 

rendes ↔     _____________________ 

szorgalmas ↔  ___________________ 

barátságos ↔ ____________________ 

ügyes ↔       _____________________ 

gyenge ↔     _____________________ 

 

10. Gyűjtsünk szavakat! / Sammeln wir Wörter!   
 

Ki? – apa,  _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Milyen? – kicsi, ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Hány éves? – tízéves,________________________________________ 

           ___________________________________________________ 

Mi a foglalkozása? – betegápoló,________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

11. Döntsd el, hogy melyek a női, melyek a férfi, és melyek a közös 
tulajdonságok! / Entscheide, welche Eigenschaften den Frauen, den 
Männern oder beiden zugeordnet werden! 

   

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

karcsú,     jóképű,      szép,      kövér,      vékony,      szakállas,  

pocakos,     csinos,     szemüveges,     bajuszos 

férfi:  
szakállas,________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

nő:  
____________________________________________

___________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

karcsú,__________

_______________

_______________

_______________

_______________

lusta  
ügyetlen 
szomorú     
rendetlen 
barátságtalan 
erős 
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12.  Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze!  
 

– Van testvéred?   – Igen, van testvérem. 

– Van nővér……?   – Igen, van nővér…… 

– Van kuty……?   – Nincs kuty….. 

– Van macsk…..?   – Nincsen macsk…… 

 
13.  Keresd meg a kérdésekhez tartozó válaszokat, és írd a számukat a 

középső mezőbe! / Suche die passenden Antworten und trage ihre Zahl 
in das richtige Feld ein! 
 

 
14.  Egészítsd ki a párbeszédet! / Ergänze den Dialog!  

– Hogy hívnak? –   ________________________________________ 

– Hány éves vagy? – _______________________________________ 

– Hogy hívják édesapádat? – ________________________________ 

– Mi a foglalkozása? – ______________________________________ 

– Hány éves?  –  __________________________________________ 

– Milyen az édesapád?  – ___________________________________ 

a)  Barna hajú a bátyád?    6 1)  Igen, van egy nővérem. 

b)    Szakállas a nagyapád?    2)  Az öcsém. 

c)  Mi az apád 

foglalkozása?      

 3)  Magas, karcsú és 

csinos. 

d)  Milyen színű a szeme?  4)  Nem, bajuszos. 

e)  Hány éves az öcséd?      5)  Nincs. 

f)  Van húgod?     6)  Nem, szőke. 

g)  Van testvéred?   7)  Nyolc. 

h)  Milyen az édesanyád?   8)  Orvos. 

i)  Ki fekete szemű?  9)  Kék. 
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15.  Egészítsd ki a következő mondatokat! / Ergänze die Sätze! 
 

Az én édesapám  38 éves. _________________ éves a te édesapa……?  

Én tízéves ______________. A báty………. tizenkét éves. A húg………. 

hatéves.  

  

16. Fordítsd le a következő mondatokat! / Übersetze die folgenden Sätze!  
 

Wie alt bist du? Ich bin 10 Jahre alt. Ich habe zwei Schwestern. Meine 

jüngere Schwester ist 9 Jahre alt. Meine ältere Schwester ist 14 Jahre 

alt. Ich habe einen Bruder. Er ist 12 Jahre alt. 

 

17.  Alkoss szavakat a megadott betűkből! / Bilde Wörter aus den 
angegebenen Buchstaben!  

Minden betűt csak egyszer használhatsz. Jeden Buchstaben darfst du nur einmal 

verwenden. 

a á á á b cs cs d e é é l m m m m n o ö ő r ty v        

öcsém________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

18.     Olvasd el a padtársaddal a következő párbeszédet! / Lies mit 
deinem Sitznachbarn folgenden Dialog! 

 

Kati:    Szia. 

Judit:   Szia. Mi van a kezedben? 

K.:       Egy fénykép. 

J.:       Kik vannak rajta? 

K.:      A családom. 

J.:      Megnézhetem? 

K.:     Természetesen, tessék! 

J.:      Ki ez? 

K.:     Az édesapám. 

J.:     Hány éves? 

K.:       Negyven. 

J.:        Édesapád szemüveges? 

K.:       Igen, szemüveges. 

J.:        Mi a foglalkozása? 

K.:       Orvos. 

J.:       És ő ki?  

K.:      A húgom. 

J.:       Mi a neve? 

K.:      Beáta. 
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Az én családom 

19.   Hozz egy fotót vagy rajzold le a családodat, és játssz el egy hasonló 
párbeszédet a te családodról! Dolgozz a padtársaddal együtt! / Nimm ein 

Foto mit oder zeichne deine Familie und gestalte einen Dialog über deine 
Familie! Arbeite mit deinem Sitznachbarn! 

 

 

20.  Milyen a családod? Írj néhány mondatot! / Wie ist deine Familie? 
Schreibe ein paar Sätze über deine Familie! 

__________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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21.  Keresd meg a szavakat! / Suche die Wörter! 
 

r s t i é d e s a n y a ü l m 

ő n a h y b e c d i k t d z k 

a u ű n r z k l o d í a ő n ö 

s h v t l ő m n z n n s z b c 

ú m ú é t é z a ű s ő n r a s 

á í j g á a á g ö l v á o m é 

d h k r o i b y ú h é a u a m 

i é h á s m k p z l r u n m ú 

n í ú e n í c a í ű e r d y h 

f l i a s ő m p j h m k k g é 

n o ű p ú a b a r é g s i a ö 

g z l í j ú r m k d l á t n u 

g é a ő v m á y t á b í b n ű 

d s á b r é t a p a s e d é z 

n é u n d k p t e s t v é r á 

 

1. Mutter –  ______________________________________________ 

2. meine jüngere Schwester –  _________________________________ 

3. mein älterer Bruder – bátyám ________________________________ 

4. meine ältere Schwester – ___________________________________ 

5. mein jüngerer Bruder –  ____________________________________ 

6. Geschwister –  ___________________________________________ 

7. Großvater –  ____________________________________________

8. Großmutter –  ____________________________________________ 

9. Vater –  _______________________________________________ 
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Szavak / Wörter 
A gimnáziumba járok. Ich besuche das Gymnasium. 
a kezedben in deiner Hand 
alak -e Figur 
arc -s Gesicht 
bajusz -r Schnurrbart  
bajuszos bärtig 
barátságos freundlich 
barátságtalan unfreundlich 
báty der ältere Bruder 
betegápoló -r Krankenpfleger 
dolgozik er/sie arbeitet 
egy gyárban in einer Fabrik 
erős stark 
göndör lockig 
gyenge schwach 
haj -e Haare 
Hány éves a nagyapád? Wie alt ist dein Großvater? 
Hány éves vagy? Wie alt bist du? 
Hogy hívják édesapádat? Wie heißt dein Vater? 
Hogy hívnak? Wie heißt du? 
hosszúkás länglich 
húg die jüngere Schwester  
hullámos gewellt 
Iskolába járok. Ich gehe in die Schule. 
jóképű gutaussehend  
karcsú schlank 
kedves nett 
kék szemű blauäugig 
kerek rund 
komoly ernst 
kövér dick 
laknak sie wohnen 
lusta faul 
magyaróra -e Ungarischstunde 
Megnézhetem? Darf ich es anschauen? 
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Mi a foglalkozása? Was ist sein Beruf? 
Mi XY foglalkozása? Was ist XY von Beruf? 
nagyanya / nagymama -e Großmutter 
nagyapa / nagypapa -r Großvater 
nagyszüleim meine Großeltern 
nővér die ältere Schwester 
öcs der jüngere Bruder 
ősz, ősz hajú grauhaarig 
osztrák -r Österreicher/ -e Österreicherin  
ovális oval 
persze freilich 
rendes ordentlich 
rendetlen unordentlich 
sima glatt 
szakáll -r Vollbart 
szakállas vollbärtig 
számítógép -s Computer 
szem  -s Auge 
szemüveg -e Brille 
szemüveges bebrillt  
szögletes eckig, kantig 
szőke hajú blond (blond haarig) 
szomorú traurig 
szorgalmas fleißig 
szüleim meine Eltern 
szürke grau 
Tessék! Bitte! 
testnevelésóra -e Turnstunde 
testvér -s Geschwister 
tízéves zehnjährig 
ügyes geschickt 
ügyetlen ungeschickt 
velünk együtt mit uns zusammen 
vidám lustig 
vörös hajú rothaarig 
zöld grün 
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 – Mit kérsz? 

  – Egy körtét kérek. 

IV. Vásárolok  
 

A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  
Zsuzsa vásárol 
 
Zsuzsa: Jó napot kívánok. 

Eladó: Jó napot kívánok. Mit parancsol? 

Zs.: Almát kérek.  

E.: Milyen almát kér? Pirosat vagy sárgát? 

Zs.: Pirosat. Mennyibe kerül az alma? 

E.: 350 forintba. Hány kilót kér? 

Zs.: Egyet. 

E.: Még mit adhatok? 

Zs.: Köszönöm, mást nem kérek.  

Mennyit fizetek? 

E.: 350 forintot. 

Zs.: Tessék. 

E.: Köszönöm a vásárlást. Viszontlátásra. 

Zs.: Viszontlátásra. 

 

 

 Kérsz almát? 

• Köszönöm, nem kérek.

    –  Mit kérsz?  

  – Almát kérek. 

    –  Milyen almát kérsz? 

  – Pirosat. 

    – Hány almát kérsz? 

 – Két almát. Kettőt.  

Igaz vagy hamis? / 
Richtig oder falsch? 
 
A lány gyümölcsöt vásárol.  

Igaz 

Egy kiló alma hatszázötven 

forintba kerül.  

_________________________ 

Zsuzsa sárga almát vesz. 

_________________________ 

Zsuzsa tíz banánt vásárol. 

_________________________ 

A kislány háromszázötven 

forintot fizet.  

_________________________ 
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  – Almát kérsz? 

 – Nem almát, hanem körtét [kérek].

  – Te kérsz almát? 

 – Nem én [kérek almát ], hanem Zoli [kér almát.] = Nem én, hanem Zoli. 

Nyelvtan / Grammatik 
 

1. Tárgyeset / 4. Fall – a függelékben / im Anhang 

2. A kér, vásárol, fizet, lát igék ragozása egyes számban /  

die Verben: kér, vásárol, fizet, lát in Einzahl 
 

(én) vásárolok látok kérek   fizetek 

(te) vásárolsz látsz kérsz fizetsz 

(ő / Ön) vásárol ---- lát ---- kér ----  fizet ---- 

 

3. Tagadás / Verneinung 
a)  

     
          

 
 
b)  

 

 

 
 
 

c)  

 

 

 

  – Kérsz  almát? 

 – Nem kérek. 
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Gyakorlatok / Übungen 
 

1.  Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach 
Gehör! Hosszú vagy rövid magánhangzókat hallasz? Hörst du lange oder 

kurze Selbstlaute? 
 

k…r….k – k….r….k – k……r…..k v…..s…..r…..n…..p – v…..s……r, 

t…..v….. – t…..v…..,  k……tt…….. – k……t, 

…….ll…….. ,   v…….n…….lz….., c……r…..z…..,  gy…..m…..lcs,  

v……v……,  ….l…..d…., sz…..k……, b…..rn……, sz……k……ll……s, 

…..l…..cs…..ny,  h…..ssz……,  n…..v…..r 

   

2. Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze! 
 

– Mit kérsz? (te)   – Almát kérek. 

– Mit kér……? (te)   – Körte…… kér…….. 

– Mit kér…… ? (te)   – Szőlő…… kér……... 

– Mit vásárol…....? (te)   – Egy könyv…. vásárol…… 

– Mennyit fizet……. ? (én) – Három euró…. fizet….  

     – Mit kér----- Zoli?  – Egy könyv…. kér……  

     – Mennyit fizet…… Kati? – 10 euró…… fizet…… 
 

3. Keressünk szavakat! / Sammeln wir Wörter!  
 

Kit? apát,____________________________________________________ 

Mit? könyvet,_ ______________________________________________ 

Milyet? pirosat,_ _____________________________________________ 

Hányat? egyet, ___________ _, hármat,_ __________________________ 

Gyümölcsöt: almát, _  ________________________________________ 

Zöldséget: karfiolt,____________________________________________ 

Ruhát: pulóvert, _______________________________________________ 

Élelmiszert: szalámit, ___________________________________________ 

Játékot: macit, ________________________________________________ 
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gesztenye 
banán 

sárgarépa 
      stb. 

 
 

gyümölcs       zöldség 
maróni        

 sárga         hosszú      
édes    stb. 

 

4.  Beszélgessünk a minta alapján! / Unterhalten wir uns anhand des 
Musters! 

 
 – Kérsz gesztenyét? Möchtest du Kastanien?                             

 – Tessék? Még egyszer! 

Lassabban! 

Wie bitte? Noch einmal! Langsamer! 

 – Kérsz gesztenyét?  Möchtest du Kastanien? 

 – Nem értem. Mit jelent a 

‘gesztenye‘? 

Ich verstehe es nicht.  

Was bedeutet ’gesztenye’? 

 – Egy gyümölcs, maróni. Eine Obstsorte. Maroni. 

 – Aha, köszönöm. Igen, 

kérek. 

Ah, danke. Ja, ich möchte welche. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Egészítsd ki a rövid párbeszédeket! / Ergänze die kurzen Dialoge!  

 

 – Mit kérsz? 
 ____________________? 

 ____________________kérek.  – Pirosat. 

 ___________________________?  – Hány kiló barackot kérsz? 

 – Köszönöm, mást nem.  ____________________ . 

 ___________________________?  

 – Két euróba.  
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6. Képezd a szavak tárgyesetét! / Bilde den 4. Fall:  
Csoportosítsd a szavakat! A füzetedben dolgozz! / Arbeite in deinem Heft! 

 

-t -´t -ot -at -et -öt Kivétel! 

    jégkrémet  kenyeret 

 

kenyér, jégkrém, virsli, alma, körte, narancs, csokoládé, fagylalt, almalé, tea, 

tök, kávé, kakaó, sütemény, torta, gyümölcslé, szőlő, répa, paradicsom, uborka, 

tej, ásványvíz, üdítő, szilva, sajt, füzet, könyv, ceruza, radír, toll, tolltartó, 

mappa, só, napló, szótárfüzet, vonalzó, maci, kisvonat, labda, baba, kisautó, 

babaház 

 

7. Keresd meg az odaillő mértékegységeket! / Suche die  passenden 
Maßeinheiten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       egy pár virsli,_________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
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8. Ugye, emlékszel a kivételekre? / Kannst du dich noch an die 
Ausnahmen erinnern? 
Weitere Wörter im Anhang 

 
 

 
 
 
 
 

9. Egészítsd ki a következő mondatokat! / Ergänze die Sätze! 
 

Kér……(én) egy kiló barack……, egy ___________ jégkrém…..,  

három __________ virsli….., egy ___________ kóla…… és  

két _____________ sütemény……. . Vásárol…… (én) egy füzet….. 
 

10.   Olvasd el a párbeszédet, majd felelj a kérdésre! / Lies den Dialog 
und beantworte die Frage! 

Anna bevásárol 
 

Anna: Jó napot kívánok! 

Eladó: Jó napot! Tessék parancsolni! 

Anna: Kérek egy kiló kenyeret, 3 zsemlét, egy csomag vajat és egy üveg mézet. 

Eladó: Még mit adhatok? 

Anna: Mennyibe kerül egy kiló körte? 

Eladó: 320 Ft-ba kerül. 

Anna: Akkor kérek szépen egy fél kilót.  

Eladó: Milyen körtét kér? Zöldet vagy sárgát? 

Anna: Sárgát. 

Eladó: A narancs is friss és olcsó. 

Anna: Köszönöm, narancsot nem kérek. Mennyit fizetek? 

Eladó: 1223 forintot. 

Anna: Tessék. 

Eladó: Köszönöm. 

Anna: Viszontlátásra! 

Eladó: Viszontlátásra! 

kenyér – kenyeret 
víz – vizet 
cukor – cukrot 
almalé – almalevet  
gyümölcslé – gyümölcslevet 



 49 

Mit vásárol Anna? / Was kauft Anna? 

Húzd alá a szavakat! / Unterstreiche die Wörter! 
 

kenyeret, tejet, kiflit, zsemlét, mézet, vajat, körtét, almát, lekvárt, 

felvágottat, szilvát 
 

11. Alkoss mondatokat a minta szerint! / Bilde Sätze nach dem Muster! 
A szavak sorrendjét is állapítsd meg! Stelle auch die Reihenfolge der 
Wörter fest! 

 

kér, (én), alma, piros, kiló, egy:  (Én) Kérek egy kiló piros almát. 

kér, (te), füzet, nagy, darab, három __________________________ 

_____________________________________________________ 

vásárol, Kati, nadrág, kék, egy _____________________________ 

_____________________________________________________ 

vásárol, mama, kenyér, kiló, (kettő) / két _______________________  

_____________________________________________________ 

lát, (én) egy fiú _________________________________________  

_____________________________________________________ 

fizet (te), alma, kiló, három_________________________________   

_____________________________________________________ 

fizet (én), kenyér, kifli, egy, három, kiló, és_____________________  

_____________________________________________________ 
 

12.  Egészítsd ki a következő párbeszédet! / Ergänze den Dialog! 
 

Zoli: Jó ____________________________________________ 

Eladó: Szervusz, Zoli! Mit kérsz? 

Zoli: Egy piros mappát kérek. 

Eladó: _______________________ kérsz? Nagyot vagy kicsit? 

Zoli: Nagyot ______________. Mennyi ________________ a mappa? 

Eladó: 1 euró 90 centbe (1,9 euróba) 

Zoli: Tessék.  

Eladó: _______________________. Viszontlátásra. 

Zoli: _________________________________ ! 
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1 kg Brot 
2 kg Äpfel 
25 dag Käse 
4 Paar Würstel 
10 Semmeln 
3 Liter Apfelsaft 

13.  Írj párbeszédet! / Schreibe einen Dialog! 
 

 

dein  

Einkaufszettel: 

 

 

Insgesamt zahlst du 1987 Ft. 
 

14.  Írj párbeszédet! / Schreibe einen Dialog! 
 

Du kaufst 3 große Hefte, eine schwarze Mappe, einen Kugelschreiber und 

einen Bleistiftspitzer. 

Insgesamt zahlst du 8 Euro. 

 

15.   Kérdezzétek egymást a minta alapján! / Fragen wir einander nach 
dem Muster! 
 

 

 

 

 

 

 – Kérsz almát?  

 – Köszönöm, nem kérek. 

 

16.  Fordítsd le a következő mondatokat! / Übersetze die folgenden Sätze! 
 

Was wünschen Sie? Was möchtest du? Wie viel kostet das Heft? Wie viel 

kostet das Buch? Wie viel kosten die Äpfel? (!) Wie viel kosten die Bananen? (!) 

Was darf es noch sein? Wie viel bezahle ich? Danke für den Einkauf. 

Zwei Kilo Orangen, bitte. Zehn Stück Eier, bitte. Ich kaufe ein Heft. Kati 

kauft einen Pullover. Ich zahle einen Tee. Du kaufst drei Bleistifte. (!) Zoli kauft 

fünf Hefte. (!) Ich kaufe eine Torte, eine Flasche Mineralwasser und einen Kilo 

Zucker. 

 

Kérsz 

almát? 
körtét? 
egy ceruzát? 
teát? 
kakaót? 
…….. 

 
Köszönöm, 

nem kérek. 
 
kérek. 

Im Ung. immer Einzahl: 
almát, körtét, … 
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17.   Kérdezd a padtársadat a minta szerint! / Frage deinen Nachbarn 
nach dem Muster! 

 

– Hogy hívják édesapádat? – Kiss Péternek hívják [ édesapámat ]. 

– Hogy hívják ……........…..-t? 
 

18.  Felelj a kérdésekre tagadó válasszal! / Beantworte die Fragen 
verneinend! 

 

– Kérsz virslit? – Nem kérek. __________________________________ 

– Vásárolsz kenyeret? – ______________________________________ 

– Egy szelet tortát kérsz? –____________________________________ 

– Kérsz egy szelet süteményt? –________________________________ 

– Te kérsz kakaót? – Nem én kérek, hanem Zoli._____________________ 

– Te kérsz szendvicset? – ____________________________________ 

– Kakaót kérsz? –___________________________________________ 

 
19.  Olvasd el a szöveget, és állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a 

kijelentések! / Lies den Text und stelle fest, ob die Aussagen richtig 
oder falsch sind! 

 

Az élelmiszerboltban 
Az élelmiszerboltban éppen három nő, egy férfi és két gyermek vásárol. Az 

üzlet nem nagy, de szép, és sok minden kapható benne. 
Az egyik nő kenyeret, sajtot, kolbászt és karfiolt kér. A kenyér sajnos nem 

friss, így nem vesz kenyeret. A férfi bort, sört, édességet és sajtot vásárol. A 
gyermekek csokoládét és rágógumit vesznek, és fagyit szeretnének, de az 
nincs. A másik két nő még nem vásárol, csak beszélget. 
 

Igaz / hamis? – Richtig / falsch? 
 

hamis Az üzletben négy ember van.   Fagylalt nincs. 

 A bolt nem szép.  Kenyér nincs. 

 A férfi karfiolt vesz.  A férfi bort is vesz. 

 Egy gyerek van az üzletben.  A másik két nő még nem 

vesz semmit. 

 A fagyi nagyon jó.   
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20.  Csoportosítsd az alábbi szavakat! /  Gruppiere folgende Wörter! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Löse das Kreuzworträtsel! 
 
 

 Függőleges  Vízszintes 
1. Zwetschke I. Karotte 

2. Rettich II. Orange 

3. Ananas III. Kürbis 

4. Kirsche IV. Birne 

5. Himbeere V. Salat 

6. Paprika VI. Kastanie 

7. Zitrone VII. Mandarine 

8. Erdbeere   

9. Melone   

 
 

pékáru 
 

kenyér 

tejtermék 
 

Túró Rudi 
 

ital 
 

szódavíz 

kenyér, tejföl, ásványvíz, gyümölcslé, túró, zsemle, vaj, 
kifli, joghurt, üdítő, tej, pogácsa, almalé, perec, Túró Rudi, 

szódavíz, kefir, limonádé 
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Szavak / Wörter 
 
fizet zahlen 

kér bitten, er/ sie möchte 

Köszönöm a vásárlást! Danke für den Einkauf. 

Mást nem. Sonst nichts. 

Még mit adhatok? Was darf es noch sein? 

Mennyibe kerül a …?  Was kostet der/die/das…..? 

Mennyit fizetek?  Wie viel zahle ich? 

Mit parancsol? Was wünschen Sie? 

vásárol einkaufen 

 



 54 

gyümölcs -s Obst 

alma -r Apfel 

banán -e Banane 

barack -r Pfirsich 

cseresznye -e Kirsche 

dió -e Nuss 

eper -e Erdbeere 

gesztenye -e Kastanie 

körte -e Birne 

meggy -e Weichsel 

narancs -e Orange 

szilva -e Zwetschke 

szőlő -e Weintraube 

  

zöldség -s Gemüse 

krumpli / burgonya -e Kartoffel 

paradicsom -e Tomate 

répa -e Rübe 

saláta -r Salat 

sárgarépa -e Karotte 

tök -r Kürbis 

uborka -e Gurke 

élelmiszer (Einzahl) -e Lebensmittel (Mehrzahl) 
almalé -r Apfelsaft 
ásványvíz -s Mineralwasser 

bor -r Wein 
csokoládé -e Schokolade 
cukor -r Zucker 
édesség -e Süssigkeit 
fagylalt (fagyi) -s Eis 
felvágott -r Aufschnitt 
gyümölcslé -r Obstsaft 

jégkrém -s Eis 
joghurt -s Jogurt 
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kakaó -r Kakao 
kávé -r Kaffee 
kenyér -s Brot 

kifli -s Kipferl 

kolbász -e Dauerwurst 
liszt -s Mehl  

rágógumi -r Kaugummi 
sajt -r Käse 

só -s Salz 
sör -s Bier 
sütemény -e Mehlspeise 
szalámi -e Salami 
tea -r Tee 
tej -e Milch 
tejföl -r Sauerrahm 

tojás -s Ei 
torta -e Torte 
túró -r Topfen 

üdítő -s Erfrischungsgetränk 
vaj -e Butter 

virsli -s Würstel 
zsemle -e Semmel 

mértékegységek, 
mennyiségek 

Maßeinheiten, Mengen 

csésze -e Tasse 
darab -s Stück 
dekagramm (deka) -s Dekagramm 
doboz -e Schachtel 
egy pár ein Paar / ein paar 
kiló -s Kilo 
liter -r Liter 
szelet  -e Scheibe, -s Stück 
tábla -e Tafel 
üveg / palack -e Flasche 
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 – Hány óra (van)? 
 – Öt óra (van). 

V.   A házunk 
A. 

 
 
 

 
 

      

 

 

B. 
Zsuzsa:  

A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, 

egy hálószoba és két gyerekszoba. Van még egy fürdőszoba és WC, egy 

konyha és egy kamra. A konyha, a kamra, a WC és a nappali szoba a 

földszinten, a fürdőszoba, a két gyerekszoba és a hálószoba az emeleten van. 

Erkély nincs, de van egy nagy terasz és kert. 

Az én szobám kicsi és modern. Van benne egy ágy, egy íróasztal, egy 

karosszék, egy könyvespolc és egy szekrény.  
 

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Ordne die Wörter 
aufgrund des Textes! 
 

Mi van a földszinten? Mi van az emeleten? 

konyha hálószoba 

 

Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! / Beantworte die Fragen aufgrund 
des Textes! 

 
– Hány szoba van a házban? 

– Hány gyerekszoba van? 

– Hány fürdőszoba van a házban? 

– Hol van a nappali szoba? 

– Hol van a gyerekszoba? 

– Van terasz? 

– Van erkély? 

 – Hol van a ház? 
 – A Petőfi utcában. 

 –Hol vannak a gyerekek? 
 – A szobában. 
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Nyelvtan / Grammatik 

1. Hol van az egér? / Wo ist die Maus? 
     
A. -ban / -ben                       -n / -on / -en / -ön                -nál / -nél 

        
       A dobozban.   A dobozon.   A doboznál.  
 

B.  Hol van a léggömb (lufi)? / Wo ist der Luftballon? 
 

             
       A doboz mellett.           A doboz előtt.      A doboz mögött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 A doboz fölött.    A doboz alatt.    A két doboz között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. 

  balra         jobbra  

a doboz mellett 
 
 
 
neben der Schachtel

Achte auf die 
Wortfolge! 
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2. Hány óra? / Wie spät ist es? 
 

 12.15 = Tizenkét óra tizenöt perc. / Negyed egy. 

 

 8.30 = Nyolc óra harminc perc. / Fél kilenc. 

 

4.45 = Négy óra negyvenöt perc. / Háromnegyed öt. 

 

3. Hány órakor …? Mikor …? / Um wie viel Uhr …? Wann …? 
 

Hat órakor. 
Öt óra tizenöt perckor … / Negyed hatkor … 

Fél kettőkor. 

4. Mikor ….? / Wann…..? 

 
 

5. Vélemény kifejezése / Meinungsäußerung 
 

 – Milyen a szoba?  

 – Szerintem szép és modern. 

 
6. Bizonytalanság kifejezése / Ausdruck der Unsicherheit 
 

 – Hol van a hotel? 

 – Azt hiszem, az Arany János utcában. 

 – Mikor vagy Eisenstadtban?

 – Szerdán. 

 –  Mikor vagy a nagymamádnál? 

 – Júliusban. 
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Gyakorlatok / Übungen 

 
1.  Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach 

Gehör!  
Hosszú vagy rövid mássalhangzókat hallasz? Hörst du lange oder kurze 

Mitlaute? 

 

 hosszú, a…......tal, é…......eliszekrény, na……..ali   ........oba, ka...…..apé, 

te…...…asz,      

        a….....a…...…, e……..ő…….., me…..….e…..…, mö…..…ö…..…., 

kö…......ö…....…  

 

2. Keressünk szavakat! / Sammeln wir Wörter! 
 

– Mi van a házban? – nappali szoba, ______________________________________ 

– Mi van a szobában? – asztal, __________________________________________ 

– Milyen a ház? – szép, _________________________________________________ 

– Milyen a szoba? – világos,______________________________________________ 

 
3.  Olvasd el a következő párbeszédet! / Lies den Dialog!  
       Folytasd! / Setze den Dialog fort! 
 
Éva: Szia, Zsuzsa!  

Zsuzsa: Szia. Mi újság? 

É: Új szobám van!  

Zs: Milyen? 

É: Nagyon szép és modern. Van benne egy ágy, egy szekrény, egy íróasztal, 

egy könyvespolc és egy tévé. 

Zs: Szék nincs? 

É: De igen. És milyen a te szobád? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________    

 – Mi újság?  
 – Semmi különös. 
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4. Rajzold le a te szobádat, majd mesélj róla a barátodnak! / Zeichne dein 
eigenes Zimmer und erzähle deinem Freund/deiner Freundin davon! 

  

5. Helyezd el a következő tárgyakat a padodon az alábbi leírás szerint! 
 Ordne die hier genannten Gegenstände laut Beschreibung auf 

deinem Tisch! 
 

Az asztalon van egy tolltartó, a tolltartó mellett egy radír, a tolltartóban 

három filctoll, egy ceruza és egy toll. A tolltartó alatt van egy füzet, és a füzet 

alatt van egy könyv. A könyv előtt van egy mappa. Az asztal alatt van a táskám. 

 
 

6. Egészítsd ki a következő mondatokat! / Ergänze folgende Sätze! 

Az iskola……. Kati ______________ ülök.  

Ma délután Peti…….. vagyok. 

A szobám………. egy íróasztal van az ablak ________________, és  

az íróasztal ______________ áll a táskám.  

 
 
7. Nézd meg a képet, és állapítsd meg, igazak vagy hamisak az alábbi 

kijelentések! / Schau dir das Bild an und stelle fest, ob die folgenden 
Aussagen richig oder falsch sind! 
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hamis      A hálószoba a földszinten van. 

_____________  A hálószoba mellett jobbra van egy gyerekszoba. 

_____________  Négy szoba van a házban. 

_____________  A dolgozószoba a nappali alatt van. 

_____________  A nappali mellett jobbra van a konyha. 

_____________  A földszinten van a fürdőszoba. 

_____________  A földszinten van a konyha. 

_____________  A konyha mellett van egy kis éléskamra. (spájz) 

_____________  Két WC van a házban. 

_____________  Terasz nincs. 
 

8. Rajzold le a házatokat, és írj róla! / Zeichne euer Haus und beschreibe 
es!  Fogalmazd meg a véleményedet is! Formuliere auch deine Meinung 

darüber!  

 

 

 Szerintem_______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

9. Válaszolj a kérdésekre a minta szerint! / Beantworte die Fragen nach 
dem Muster! 
 

– Kinél van a ceruza? (Zoli) – Zolinál van a ceruza. 

– Kinél van a radír? (Kati) –___________________________________________ 

– Kinél vannak a gyermekek? (A nagymama) – _________________________ 

– Kinél van a tollam? (Peti) – _________________________________________ 
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10.  Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre! / Schau dir die Bilder 
an und beantworte die Fragen! 

 

 Mi van a képen? 

 

Hol van a ceruza? 

A vonalzó alatt. 

Hol van a radír? 
_______________________________________________ 

 Hány könyv van a képen? 
_______________________________________________ 

Hol van a mappa? 
_______________________________________________ 

 

Mi van a képen? 
_______________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 Hol ül a fiú? 
_______________________________________________

_______________________________________________ 

Mi van az asztalon? 
_______________________________________________ 

Hány könyv van a képen? 
_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

Hol van a lány? 
_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
 

11.    Kérdezzétek egymást! / Fragt einander! 
 

– Hány óra? 
 

9.45      7.35     21.05  
 

22.51     10.30     5.15  
 

17.40      19.30     12.10  



 63 

 

nappali

 

 
folyosó  

 
fürdőszoba 

 

Kinderzimmer
 

 

 
hálószoba 

 

Esszimmer

 

 
ebédlő 

 
Küche  

 
    gyermekszoba

 
Wohnzimmer

 

 
Vorzimmer

 

 
Badezimmer

 

 
konyha

 

 

Schlafzimmer
 

 

Gang

 

 

előszoba

 

12.  Kezdd a mondatokat „Azt hiszem“ kifejezéssel! / Beginne die Sätze mit 
dem Ausdruck „Azt hiszem“! 

– Hány órakor ér ide a busz? – Azt hiszem, öt óra negyvenkor.  
– Hány órakor van a tévében a koncert? ______________________________ 
– Hány órakor van a vonat Bécsben? ________________________________ 
– Hol van a sportpálya Pinkafelden? _________________________________ 
– Mikor vannak a gyermekek a nagymamánál? ________________________ 
– Kinél van a könyved? _____________________________________________ 
– Mikor van a focimeccs? ___________________________________________ 

 

13.  Keresd meg a német megfelelőjét! / Suche die deutsche Entsprechung!    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

gyerekszoba – Kinderzimmer                ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 
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Szavak / Wörter 
 
a falon an der Wand 

a földszinten im Erdgeschoß 

a házunk unser Haus 

a polcon im Regal, auf dem Regal 

ablak -s Fenster 

ágy -s Bett 

ajtó  -e Tür 

asztal -r Tisch 

az emeleten im Stockwerk 

azt hiszem, … ich glaube, …. 

benne drinnen, darin 

de igen doch 

dolgozószoba -s Arbeitszimmer 

erkély -r Balkon 

fal  -e Wand 

fürdőszoba -s Badezimmer 

hálószoba -s Schlafzimmer 

ház -s Haus 

íróasztal -r Schreibtisch 

kamra -e Kammer 

karosszék -r Armsessel 

kert -r Garten 

konyha -e Küche 

könyvespolc -s Bücherregal 

Mi újság? Was gibt es Neues? 

nappali szoba -s Wohnzimmer 

növény -e Pflanze 

polc -s Regal 

sajnos leider 

Semmi különös. Nichts besonderes. 

sok viel 

sötét dunkel 
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szekrény -r Schrank 

szerintem  meiner Meinung nach 

szoba -s Zimmer 

terasz -e Terrasse 

világos hell 

virág -e Blume, -e Pflanze 
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Ismétlő gyakorlatok: I–V. lecke 
 

1. Add meg a következő elemet! / Gib das nächste Element an! 
 

január,  február      

augusztus _________________________ 

október  _________________________     

február _________________________    

december _________________________     

május _________________________     

 

2. Keresd a kakukktojást! / Suche das Kuckucksei! 
 

alma, baba, apa, Anna, cica       cica 

elefánt, zebra, zsiráf, tigris, gitár  ____________________________________ 

március, február, ananász, szeptember, május  _______________________ 

fólia, kávé, tea, szóda, kóla _________________________________________ 

rádió, autó, traktor, metró, busz  _____________________________________ 

hétfő, kettő, péntek, vasárnap, szerda  _______________________________ 

 

3. Keress ideillő szavakat! / Sammle passende Wörter! 
 

videó 

rádió 

televízió 

számítógép 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

____________ 

autó 

traktor 
________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 
 
 

citrom 

banán 
________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

kóla 

kávé 
_____________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 
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4. Folytasd a sort! / Setze fort!  
 

két toll, négy toll, hat toll  _________________________________________ 

öt ceruza, tíz ceruza, ____________________________________________ 

három gyermek, hat gyermek, _____________________________________  
 

5.  Melyik a helyes válasz? / Welche Antwort passt? 
 

a) Milyenek a gyerekek?      8. 1. A tanárok. 

b) Kik vannak itt? 2. Egy füzet. 

c) Ki ez? 3. Barna. 

d) Mi van itt? 4. Peti ügyes. 

e) Milyen a táska? 5. A diák. 

f) Ki ügyes? 6. Szép képek. 

g) Mik ezek? 7. Barátságos. 

h) Milyen a kutya? 8. Barátságosak és ügyesek. 
 

5. Keresd meg az ideillő szót! / Suche das passende Wort! 
a) Mi ez?  

Az iskolában van. Nagy és zöld.   – tábla  

A tanteremben sok van. A diákok ülnek rajta. – ________________________ 

Egy nagy ház. Diákok és tanárok vannak ott. – ________________________ 
 

b) Ki ez?  

A tanteremben általában1 egy van. – _________________________________ 

A tanteremben sok van. – __________________________________________ 
 

6. Gyűjts szavakat! / Sammle Wörter! 
 

iskolatáska tanterem tolltartó 

könyv   

   

   

   

                                                 
1 im Allgemeinen 
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7. Hova illenek a megadott szavak? / Wo passen die angegebenen 
Wörter? 

Milyen a könyv?  

       vastag 
 

kövér 

vastag 

magas 

alacsony 

nagy 

kicsi 

sovány 

vékony 

színes 

kék 

barna szemű 

fekete 

Milyen a gyermek? 

         kövér 

 

8. Keresd meg az ideillő szót! / Suche das passende Wort! 

Az édesanyám anyja: nagymamám 

Az édesapám apja: _______________________________________ 

Az idősebb fiútestvérem: ___________________________________ 

A tízéves gyerek foglalkozása: ______________________________ 

Az iskola, ahova a hétéves gyerek jár: _________________________ 

Az a gyerek, aki nem sovány: _________________________________ 
Az az ember, aki nem rendes: ________________________________ 

Az a diák, aki nem lusta: ____________________________________ 

 

9.  Gyűjts szavakat! / Sammle Wörter! 
 

foglalkozás hajszín arcforma 

tanár   
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10.  Melyik mértékegység illik a táblázatban felsorolt szavakhoz? / Welche 
Maßeinheit passt zu den folgenden Wörtern? 
 

 2 liter     5 darab     1 szelet     2 kiló     15 deka     1 pár     3 doboz     1 zacskó 

2 liter tej  virsli 

 cukor  torta 

 kenyér  zsemle 

 felvágott  vaj 

 

11.  Keresd meg a párját! / Suche die passende Antwort! 
 

– Hány füzetet kérsz? – Fehéret. 

– Milyen szőlőt veszel? – Az apám. 

– Hány gyerek van a tanteremben? – Egy piros pulóvert. 

– Mit veszel? – Rendetlen, de kedves. 

– Milyen a barátod? – Nem, négyet. 

– Milyenek a szüleid? – Huszonnyolc. 

– Ki betegápoló? – A lányok. 

– Kik karcsúak? – Szorgalmasak és barátságosak. 

– Két kiló kenyeret veszel? – Négyet. 

 

12.  Keresd meg az ideillő szót! / Suche das passende Wort! 
 

Sárga, édes gyümölcs, nyáron és ősszel érik. _____________________________ 

Zöldség, narancssárga, hosszú és édes. __________________________________ 

Gyümölcs, amely piros, zöld vagy sárga. _________________________________ 

Gyümölcs, amely hosszú és sárga. _______________________________________ 

Tárgy a tanteremben, amely kicsi, fehér és a táblánál van. __________________ 

Szoba a házban, ahol sok játék van. ______________________________________ 

Tárgy, amely általában a falon van a szobában. ____________________________ 

Tárgy, amely tiktakol, és mutatja, hány óra van. ____________________________ 
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VI.  Az iskolában 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 

 

 – Mit csinálsz az iskolában?  
 – Írok, olvasok, rajzolok, 

tornázom és énekelek. 

 – Mettől meddig vagy az iskolában?  
 – 7 óra 20 perctől egyig. 

 

B. 
Zsuzsa: 

Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok. Nálunk 28 gyerek van az 
osztályban. Délelőtt tanulunk, olvasunk, írunk, beszélünk, számolunk és 
énekelünk. Néha rajzolunk és táncolunk, ritkán filmet is nézünk. Délben még az 
iskolában vagyunk, de fél kettőkor már otthon vagyok. Először ebédelek, kb. 
háromig pihenek, azután tanulok, leckét írok és sportolok. Öttől hatig néha 
Évánál tévét nézek. 

 

 
Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján! Beantworte die Fragen 
aufgrund die Textes! 
 

 

• Mikor van Zsuzsa az iskolában? 

• Mit csinál az iskolában? 

• Mikor van otthon? 

• Mit csinál otthon? 

• Hány óráig pihen délben? 

• Mettől meddig néz tévét Évánál?
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Nyelvtan / Grammatik 

1. Igeragozás / Konjugation / Beugung der Zeitwörter 
•  Vasárnap nem tanulok. 
•  A szobában olvasok és zenét hallgatok. 
•  Anya ebédet főz. 
•  Mit csinál Peti?  
•  A konyhában segít. 

a) Szabályos igék / Regelmäßige Verben 

 

  tanul kér ül 

én tanulok kérek ülök 

te tanulsz kérsz ülsz 

ő / ön tanul ----- kér ----- ül -----

   
mi tanulunk kérünk ülünk 

ti tanultok kértek ültök 

ők / önök tanulnak kérnek ülnek 

    

b) Az -ít-re vagy két különböző mássalhangzóra végződő 
igék / Verben auf -ít oder auf 2 verschiedene Mitlaute 

 tanít ért küld 

   
én tanítok értek küldök 

te tanítasz értesz küldesz 

ő / Ön tanít ----- ért ----- küld-------

   
mi tanítunk értünk küldünk 

ti tanítotok értetek küldötök 

ők / Önök tanítanak értenek küldenek

 

 

ugyanígy: 
 

rajzol, számol, áll, ad, 
ír, hallgat, 
 

énekel, beszél, 
ebédel, 
 

szédül, fütyül, … 

ugyanígy: 
 
javít, segít, tölt, … 
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c) -s, -sz, -z végű igetövek / Verbstämme, welche auf -s, -sz, 
-z enden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mettől meddig? 

Öt órától hat óráig tévét nézek.  

Háromtól négyig olvasok. = 3-tól 4-ig olvasok. 

7 óra 20 perctől 12 óra 10 percig az iskolában vagyok. = 7.20-tól 

12.10-ig az iskolában vagyok. 

Hétfőtől péntekig az iskolában tanulok. 

Gyakorlatok / Übungen  
 

1. Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach 
Gehör! 

 
gy / ty? 
 

Matyi,       ma……..ar,       va…….ok,       va…….tok,  

….ön…….sor,       fi……elem,       …..ík,  

        e……  …….úk,        na……. ku…….a,  

        Ve…….etek   né……   ke…….egő   órát! 

 

 olvas néz főz 

én olvasok nézek főzök 

te olvasol nézel főzöl 

ő / ön olvas ----- néz ----- főz -----

mi olvasunk nézünk főzünk 

ti olvastok néztek főztök 

ők / önök olvasnak néznek főznek 

ugyanígy: 
 
ás, mos, … 
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2.   Alkossunk mondatokat a minta szerint! / Bilden wir Sätze nach dem 
Muster!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze!  
 

a) A gyermek a szobában ül------  és tanul… . A fiúk a tanteremben 

számolnak. Te nem számol….., hanem rajzol……. Mi egy 

mondatot ír……… Én ma nem beszél……... a magyarórán. Ti is 

tanul….….. ma délután? 

b) A tanteremben áll……. a gyermekek és beszél…….… Ma este nem 

néz….…. (én) tévét, hanem olvas…… . Ti is olvas….….. ma este? Mi 

nem olvas……..., hanem tévét néz……... Te olvas……... ma este? 

c) Kati hétfőn este rajzol……..., Zoli egy filmet néz…….. A gyermekek 

kedden együtt énekel…….. Ti nem énekel…….., hanem rajzol……… 

Otthon nem énekel..…… (mi), csak az iskolában. Az iskolában nem 

olvas……..… (mi) újságot, csak otthon.  

 – Mit csinálsz? 

 – Tanulok. 

 – Tanulsz ma? 

 – Igen, tanulok.  

 – Én rajzolok. 

 – Én ma énekelek. 

 – Én nem énekelek, hanem számolok.

 – Tévét néztek 8-tól 9-ig? 

 – Igen, tévét nézünk. 

 – Mi is tévét nézünk. 

  – Én is tanulok. 

tanul,    könyvet olvas,       
táncol, tévét néz,   énekel,   

számol,   teát főz,    filmet néz, 
újságot olvas,        levelet ír 
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4.   Kérdezzétek egymást! / Fragt einander! 
 

a) Mettől meddig vagy az iskolában? 

b) Mettől meddig tanulsz? 

c) Mettől meddig írsz házi feladatot? 

d) Mettől meddig ebédelsz? 

e) Mettől meddig nézel tévét? 

f) Mettől meddig ……? 

 
5. Fordítsd le a mondatokat! / Übersetze folgende Sätze! 
 

Ich lerne. Ich zeichne und singe. Wir lernen in der Schule. Zu Hause 

schreiben wir. Der Lehrer steht in der Klasse. Die Kinder sehen fern. Ihr 

sitzt am Tisch. Wir sitzen am Boden und zeichnen. 

Von 3 Uhr bis 4 Uhr bin ich bei Eva. Von 5 – 8 Uhr bin ich im Kino. 7.30 – 

12.10 Uhr bin ich in der Schule. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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apa,
 a gyermekek,

 mi, a lányok

   a fiúk, 
Anna,

  ti,

 Gyuri,
 Gábor,

  

a diákok         

park ,
 a bál,

 az iskola,
 a bolt, 

a nappali,  az üzlet,  a pince,  

a város,   a templom 

6.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre! / Lies den Text und 
beantworte die Fragen!  

 

A gyermekek ma délelőtt az iskolában tanulnak. Nem énekelnek, nem 

rajzolnak, csak írnak, olvasnak és számolnak. Délután otthon minden gyermek 

házi feladatot ír és tanul. Szombaton és vasárnap  a gyermekek nincsenek az 

iskolában, csak otthon tanulnak. 
 

 Kik tanulnak az iskolában? 

 Mit csinálnak a gyermekek? 

 Mit nem csinálnak a gyermekek? 

 Mit csinálnak otthon? 

 Mikor nincsenek a gyermekek az iskolában? 

 Tanulnak a gyermekek vasárnap? 

 

7. Gyűjtsünk szavakat! / Sammeln wir Wörter! 
 

– Mit csinálsz? – tanulok, ________________________________________ 

– Mikor? – reggel, ______________________________________________________ 

– Hol? – otthon, ______________________________________________________  

 

8. Alkoss mondatokat! / Bilde Sätze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zenét hallgat

kenyeret kér

táncol

dobol

s tál

én
ek

e l

számol szalad

levelet írcd
-t v

ás
áro

l

zenét hallgat

kenyeret kér

táncol

dobol

é

én
ek

e l

számol szalad

levelet írcd
-t v

ás
áro

l
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Szavak / Wörter 
 
beszél sprechen 

csak nur 

csinál machen 

délben zu Mittag 

ebédel zu Mittag essen 

először zuerst 

énekel singen 

esetleg vielleicht, eventuell 

este am Abend 

figyelem Achtung 

főz kochen 

gyík -e Eidechse 

gyöngysor -e Perlenreihe, -e Perlenkette 

hanem sondern 

ír schreiben 

kutya -r Hund 

leckét ír -e Hausaufgabe schreiben 

ma heute 

mettől meddig? von wann bis wann? 

A lányok a parkban sétálnak._________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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mondat -r Satz 

néz schauen 

olvas lesen 

osztály -e Klasse 

otthon zu Hause 

pihen sich ausruhen 

rajzol zeichnen 

ritkán selten 

számol rechnen 

táncol tanzen 

tévét néz fernsehen 

tyúk -e Henne 

újság -e Zeitung 

ül sitzen 
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 – Mit csinálsz ma délután? 

 – A szobában fekszem és olvasok.

  – Hánykor reggelizel?  
 – Hétkor. 
 – Mit reggelizel? 
 – Zsemlét. 
 – Mit iszol? 
 – Teát vagy tejet.  

 VII. A napirendem  
A. 
 

 

 

 
 

           

 
 

B.  A napirendem 
Péter:  

Reggel 6 órakor kelek. Először mosakszom, fogat mosok, utána a szobám-
ban öltözöm. A konyhában már vár a reggeli. Minden nap zsemlét eszem 
sajttal, szalámival vagy dzsemmel, és kakaót iszom. 

7 órakor készen vagyok a reggelivel. 7 óra 20 perckor már az iskolában 
vagyok. Ott sokat tanulok, énekelek, rajzolok, de télen a testnevelésórán kor-
csolyázom is. Délután fél kettőkor már megint otthon vagyok. Ebédelek, pihe-
nek, és egy kicsit játszom. Három órakor már tanulok. Házi feladatot írok, sza-
vakat tanulok, olvasok és számolok. Találkozom a barátommal, és télen korcso-
lyázunk, szánkózunk, tavasszal focizunk, labdázunk, a kertben játszunk vagy 
tévét nézünk. Este fél 7-kor vacsorázom, zuhanyozom, fogat mosok és az 
ágyban egy jó könyvet olvasok. 
 

Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak a következő kijelentések! / 
Stelle fest, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind! 

_____ Péter reggel hét órakor kel. _____ A fürdőszobában mosakszik és   

           öltözik. 

_____ Reggel vajas kenyeret eszik. _____ Fél nyolckor az iskolában van. 

_____ Az iskolában egy kicsit tanul. _____ Egy órakor ebédel. 

_____ A nagymamájánál ebédel. _____ Egész délután játszik. 

_____ Háromkor tanul. _____ Délután olvas, ír és számol. 

_____ Télen szánkózik vagy  

           korcsolyázik. 

_____ Este tévét néz. 

_____ Fél hét után zuhanyozik. _____ Este az ágyban olvas. 
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Nyelvtan / Grammatik  

1. Igeragozás: ikes igék / Verben auf -ik  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. Hasonlítsuk össze az ikes igéket a többivel! / Vergleichen wir die 
–ik-Verben mit den anderen! 

 

 

 

 

 

 lakik fésülködik iszik eszik fekszik 

én lakoomm fésülködöömm iszoomm eszeemm fekszeemm 

te laksz fésülködsz iszol eszel fekszel 

ő / Ön lakiikk fésülködiikk isziikk esziikk feksziikk 

mi lakunk fésülködünk iszunk eszünk fekszünk 

ti laktok fésülködtök isztok esztek fekszetek 

ők / Önök laknak fésülködnek isznak esznek fekszenek 

 tanul olvas lakik dolgozik kér biciklizik 

én tanulok olvasok lakom dolgozom kérek biciklizem 

te tanulsz olvasol laksz dolgozol kérsz  biciklizel 

ő / Ön tanul--- olvas--- lakik dolgozik kér--- biciklizik 

mi tanulunk olvasunk lakunk dolgozunk kérünk biciklizünk

ti tanultok olvastok laktok dolgoztok kértek bicikliztek 

ők / Önök tanulnak olvasnak laknak dolgoznak kérnek bicikliznek
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én -ok, -ek, -ök              // -om, -em, -öm 

te -sz / -ol, -el, -öl 

ő / Ön -----                         // -ik 

mi -unk, -ünk 

ti -tok, -tek, -tök 

ők / Önök -nak, -nek

3. Az igeragozás összefoglalása – kijelentő mód, jelen idő, 

határozatlan ragozás / Zusammenfassung der Konjugation – 
Wirklichkeitsform, Gegenwart, unbestimmte Konjugation 

 

 
 
 
 
 
 

4. Kivel / mivel? (mit jm./etw.) 

 
Petivel tanulok. 

Katival játszom. 

Péterrel eszem. 

 

Peti + vel = Petivel           Péter + vel = Péterrel  Felixszel 

Kati + val = Katival           radír + val = radírral   Maxszal 

ceruza + val = ceruzával            busz + val = busszal   Nadine-nal 

mese + vel = mesével 

 

5. Szóképzés / Wortbildung 

-zik -l / -´l / -ol / -al / -el / -öl 

mi?       Mit csinál? mi?       Mit csinál? 

    

labda  labdázik séta sétál 

szánkó   szánkózik sí síel 

reggeli  reggelizik dal dalol 

  ének énekel 

  tánc táncol 

  ebéd ebédel 

 

velem – mit mir 
veled – mit dir 
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Gyakorlatok / Übungen 
 

1.  Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach Gehör! 
r / rr ? 

 

Péte…….el, fo…….ó, Fe……i, e…..e, …..eggeli, ó…..a, há……om ó...ako…,  

……épa, …..etek, mogyo…..ó, ko…án ……eggel ….itkán ……ikkant a …..igó. 
 

2. Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze!   
 

Én reggel 6 órakor kel………... A fürdőszobában mosaksz……….., fogat 

mos………...  és a szobámban öltöz……….... A konyhában már vár a reggeli. 

Minden nap zsemlét esz………...  sajttal és szalámival, és kakaót isz……….... 

7 órakor készen __________ (van) a reggelivel. 7 óra 20 perckor már az 

iskolában __________ (van). Ott sokat tanul………..., énekel………..., 

rajzol………..., de télen a testnevelésórán korcsolyáz………... is. Délután fél 

kettőkor már megint otthon ____________ (van). Ebédel………..., pihen………..., 

egy kicsit játsz……….... 
 

3. Írd le a fenti szöveget egyes szám 3. személyben! (ő ...) / Schreibe den 
oberen Text in 3. Person Einzahl!  

Gyuri_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

4. Mondd másképp! / Formuliere anders! 
 

• Zoli tízórait eszik. ~ Zoli tízóraizik. 

• Kati uzsonnát eszik.  
• Mama kávét iszik.  
• Peti autóval megy.  
• A gyermek komputeren játszik.  
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5. Írd le a következő szavakat a megfelelő toldalékkal a kérdőszavak 
alapján! / Schreibe die Wörter mit der passenden Endung aufgrund der 
Fragewörter! 

Kivel/ mivel?  

 

Zoli, a tanár, busz, füzet, könyv, autó, bicikli, barátom, radír, a gyerekek, a 

fiú, a lányok, a lány, vonalzó, szánkó, lámpa, kutya, egér, hó, papír, banán, 

cseresznye, csillag, húsz 

 

6.  Kérdezzétek egymást a megadott szavak felhasználásával! / Fragt 
einander und verwendet dabei die angegebenen Wörter! 
 

– Kivel ebédelsz? – Édesanyámmal. 

– Kivel labdázol? – ____________________________________ 

– Kivel síelnek a gyermekek? – ___________________________ 

– Mivel utazol szívesen? – _____________________________ 

– Kivel játszik Peti a kertben? – _________________________ 

– Mivel rajzolnak a lányok a rajzórán? – __________________ 

 

7. Felelj a kérdésekre a minta szerint! / Beantworte die Fragen nach dem 
Muster! 
 
 
 
 
 

– Mit csinálunk délután? – Labdázunk. 

– Mit csinálunk télen? – ________________________________________________ 

– Mit csinálsz ma? – ___________________________________________________ 

– Mit csinál a család este? – ____________________________________________ 

– Mit csinálsz az iskolában? – ___________________________________________ 

– Mit csinálsz a bálban? – ______________________________________________ 

– Mit csinál nagymama délután? – _____________________________________ 

tornatanár,     

én, te, autó,    

ceruza,        

édesanyám 

korcsolya, szánkó, kávé, tévé,   bicikli, 

komputer,  labda, tánc, zongora, gitár, 

sí, ének, dob 
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8. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék ragozott alakjaival! / Ergänze 
die Sätze mit den angegebenen Verben in der passenden Person! 
 

Gréta a kertben _______________________ (ül). 

A gyermekek az iskolában ______________(van). 

Ti egy könyvet _____________________(olvas). 

Mit ___________________________ (csinál, te)? 

Én ______________________ (rajzol) egy képet.  

Mi délután mindig _________________ (pihen). 

A lányok sokat _____________________(nevet). 

Vasárnap _______________________ (síel, én). 

Nagymama levest_______________ (főz). 

Ők egy szoknyát ____________________ (varr). 

Ti egy új fotelt ____________________(vásárol). 

Ti Grazban __________________________ (él)? 

Ők szépen ________________________(énekel). 

Édesanya sok ruhát ______________ (vasal). 

Renáta és Júlia zenét ______________ (hallgat). 
 

9. Képezd a mondatok többes számát! / Bilde die Sätze in der Mehrzahl! 
 

a) Ebéd után almalevet iszom. _______________________________________ 

b) A lány egy képet rajzol. __________________________________________ 

c) A könyv nagy és új. ______________________________________________ 

d) A tanár számol. _________________________________________________ 

e) Az iskolában rajzol, énekel és számol a gyerek. _____________________ 

f) Két órakor a szobában tanulsz. ____________________________________ 

g) 5-től 6 óráig táncpróbán vagyok. ___________________________________ 
 

10.   Alkoss mondatokat! / Bilde Sätze! Figyelj a szórendre! Achte auf die 

Wortfolge! 
 

a) fogat mos, a gyermekek, reggel, este, és ___________________________  

___________________________________________________________________ 

b) mosakszik, (mi), a fürdőszoba ____________________________________  

 __________________________________________________________________ 
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c) ír, (te), a magyaróra, ceruza _______________________________________  

___________________________________________________________________ 

d) korcsolyázik, fiú, három, a korcsolyapálya, ma _______________________  

___________________________________________________________________ 

e) vár, Kati, 5 óra, az iskola, előtt _____________________________________  

___________________________________________________________________ 

f) készen van, (mi), 7 óra, reggeli, csütörtök ___________________________  

___________________________________________________________________ 

 

11.  Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal! / Beantworte die Fragen 
mit ganzen Sätzen! 

 

– Ki szánkózik a hegyen? 
___________________________________________________________________  

– Hol vacsoráztok? 
___________________________________________________________________ 

– Milyen a szobád? 
___________________________________________________________________ 

– Mikor zuhanyozol? 
___________________________________________________________________ 

– Mettől meddig vagy az iskolában? 
___________________________________________________________________ 

– Mit rajzolnak a gyermekek a rajzórán? 
___________________________________________________________________ 

– Mivel írsz a magyarórán? 
___________________________________________________________________ 

– Kivel nézel tévét otthon? 
___________________________________________________________________ 

– Kivel korcsolyázol télen? 
___________________________________________________________________ 

– Hány gyermek van a tanteremben? 
___________________________________________________________________ 

– Hány könyv van a táskában? 
___________________________________________________________________ 
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12.  Mesélj a napirendedről a következő igék felhasználásával!  
(A ragozásban segít az alábbi táblázat az igék csoportosításával.) Erzähle 
über deinen Tagesablauf mit der Hilfe der folgenden Verben! (Bei der 

Konjugation hilft die Tabelle mit der Gruppierung der Verben.) 

 

Mit csinál? 

regelmäßige Verben -ik Verben Verben auf -s/ -sz/ -z 

kel mosakszik  olvas 

számol öltözik fogat mos 

vár  eszik vesz 

ebédel iszik tévét néz 

tanul korcsolyázik … 

énekel játszik … 

rajzol szánkózik … 

ír focizik  

pihen labdázik  

… vacsorázik  

… zuhanyozik  

… biciklizik  

… …  

 …  

 …  

 …  
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13. Keresd meg a szavakat! / Suche die Wörter! 
 

á m t a n u l ő ü o t s e f i 

k e s z u t á n c o l r n a á 

z t ű r v b z u c k n d g ű ö 

m é e r e g g e l i z i k h l 

n v i k l ö s t t z t b á r t 

e é s d f ő z s h o n t l í ö 

h z ő í a é í m r g l é u l z 

i i r í z é m n á l ű f e o i 

p k e ö j k á é i o í m b z k 

k n í é i z g ű s d b m é j b 

á v c z i s e g ő n p í d a í 

d s s k l i ű é c m á u e r ő 

í e a r ő s a v l o t e l j b 

l j á ű k n ű ö s é e ű r b ű 

ő í é k b i c i k l i z i k é 

 

1)  lernen     tanul 

2)  frühstücken ________________ 

3)  arbeiten ____________________ 

4)  essen _____________________ 

5)  sich ausruhen ______________ 

6)  zu Mittag essen _____________ 

7)  sich anziehen  ______________ 

8)  Rad fahren ______________ 

9)  lesen  __________________  

10)  turnen _________________ 

11) fernsehen _______________ 

12) kochen _________________ 

13) malen __________________ 

14) zeichnen ________________ 

15)  tanzen  _________________ 
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Szavak / Wörter  

bicikli  -s Fahrrad 

lakik wohnen 

fésülködik sich kämmen 

csillag -r Stern 

dob -e Trommel 

egér -e Maus 

ének  -s Lied 

eszik essen 

fekszik liegen 

focizik Fußball spielen 

fogat mos Zähne putzen 

hó -r Schnee 

iszik trinken 

játszik spielen 

kérdés -e Frage 

készen van vmivel fertig sein mit etw. 

korcsolya  -r Schlittschuh 

korcsolyapálya -r Eislaufplatz 

korcsolyázik Eis laufen 

labda -r Ball 

labdázik Ball spielen 

megint wieder 

minden nap jeden Tag 

mosakszik, mosakodik sich waschen 

nyáron im Sommer 

öltözik sich anziehen 

ősszel  im Herbst  

pihen sich erholen 

reggeli -s Frühstück 

reggelizik frühstücken 

sí  -r Schi 
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szánkó -e Rodel 

szánkózik rodeln 

szavakat tanul Vokabeln lernen 

tánc  -r Tanz 

tavasszal im Frühling 

télen  im Winter 

tévé  -r Fernseher 

tízórai -e Jause (am Vormittag) 

tízóraizik jausnen 

uzsonna -e Jause 

vacsorázik zu Abend essen 

vár warten 

vesz nehmen, kaufen 

zongora -s Klavier 

zuhanyozik duschen 
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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. 

 

 

 

 
 
 
Játsszatok el hasonló párbeszédet a 

padtársatokkal!  

Gestaltet ähnliche Dialoge! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 

 – Mikor van a születésnapod? 

 – Május ötödikén. 

 

 – Mit adsz Zsuzsának születésnapjára? 

 – Virágot. 

 

B.  
Olvasd el az alábbi születésnapi meghívót! / Lies folgende 
Geburtstagseinladung! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 
Május 7-én van a tizenegyedik 
születésnapom. 
Ugye, velem ünnepelsz? 
 
Szeretettel vár 2010. május 8-án 
 
a barátnőd:  
 
              Zsuzsa 

Boldog szülinapot 
kívánunk!  
 
Mihály és Károly 



 103 

Nyelvtan / Grammatik  

1. Kinek / minek? / Wem?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Nekem, neked, …. / Mir, dir, … 

 

 

 

 

 

3. Annak, ennek / jenem, diesem 

 

 

4. Az + … /ez + … jener / dieser mit Endungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ki?  kinek?  wem?  

   

én nekem mir 

te neked dir 

ő/   

ön 

neki /  

önnek 

ihm / ihr / ihm/

Ihnen 

   

mi nekünk uns 

ti nektek euch 

ők/   

önök

nekik /  

önöknek 

ihnen /  

Ihnen 

az + nak  
ez + nek  
 

→ annak  
→ ennek 
 

az + on  
ez + en  
 

→ azon 
→ ezen 
 

az + ban  
ez + ben  
 

→ abban 
→ ebben 
 

az + val  
ez + vel  
 

→ azzal / avval 
→ ezzel / evvel 
 

Ez a fiú a barátom. Ennek a fiúnak adok egy ceruzát. 

 – A szobában vagyok.  

 – Melyik szobában?  

 – Ebben a szobában. 

 – Kinek rajzolod ezt a képet? 

 – Katinak és Petinek [rajzolom ezt a 

képet]. 
 – Kinek adsz ajándékot?  

 – A nővéremnek [adok ajándékot]. 

 – Kinek adod ezt a könyvet?  

 – Kinek írod ezt a levelet?  

Az édesanyádnak? 

 – Igen, neki. 
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5. Hányadik? / Wievielte? (Sorszámnevek / Ordnungszahlen) 

hány? hányadik? 
egy első 
kettő második 
három harmadik 
négy negyedik 
öt ötödik 
hat hatodik 
hét hetedik 
nyolc nyolcadik 
kilenc kilencedik 
tíz tizedik 
tizenegy tizenegyedik 
tizenkettő tizenkettedik 
… … 
húsz huszadik 

• Hányadik születésnapod van? 

• A tizenegyedik. 

 
 
• Hányadik óra a magyar? 

• Az első. 

 
 
• Hányadik órán írsz tesztet? 

• – A második órán. 

 

6. Mikor? Hányadikán? / Wann? Am wievielten? 

 január elsején (1-jén) 

1975. február másodikán (2-án) 

 március harmadikán (3-án) 

1986. április negyedikén (4-én) 

 május ötödikén (5-én) 

 június hatodikán (6-án) 

1992. július hetedikén (7-én) 

 augusztus nyolcadikán (8-án) 

2009. szeptember kilencedikén (9-én) 

 október tizedikén (10-én) 

2013. november tizenegyedikén (11-én) 

 december tizenkettedikén (12-én) 

  tizenharmadikán … (13-án) 
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Gyakorlatok 

1. Figyeld meg a következő szavak helyesírását! / Schau dir folgende 
Wörter genau an!             

j / ly? 
a) haj, vaj, máj, ajtó, papagáj, majom, … 

b) milyen, ilyen, olyan, mély, hely, lyuk, gólya, harkály, helyes, szabály 

Ezt a szavakkal együtt meg kell tanulni!  

Segít a szabály: 

 

 

 

 

 

2. Keresd meg az odaillő szót! / Suche das passende Wort! 
 

a) A kisegér „háza”: lyuk 

b) Péter szépen ___________________ a zongorán. 

c) Tarka madár, sokat beszél: ______________________ 

d) Az ember fején van: ________________________ 

e) Egy hosszú lábú, fekete fehér nagy madár: __________________ 

f) A fák doktora: ______________________________________ 

 

3. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő toldalékkal! / Ergänze die Wörter 
mit den passenden Endungen! 

Kinek?       
Kati…….  

Zoli…….  

a gyermek…….  

a gyermekek……  

a barátom…..  

a barátnőm…….  

a nagymama…….  

a bátyám……  

édesapám……..  

a tanár……..  

az orvos………  

az ápolónő……….  

a mérnök……  

a macska…….  

a kutya……..  

a vendég……

.  

A toldalékban mindig –j– van

tanuljuk, látja, írjátok,  

kabátja, barátja, autójuk, …
 

A milyen-hez hasonlóan az 

ilyen, olyan, akármilyen 

stb. szavakban mindig –ly– 



 106 

4.  Gyakoroljunk az alábbi minta szerint! / Üben wir nach dem Muster! 
 

 – Zolinak veszek egy tollat.  

 – Kinek? Zolinak?  
 – Igen, neki.  

  
 
5.  Alkossatok mondatokat a minta szerint! / Bildet Sätze nach dem 

Muster!  
 – Kinek adsz virágot? 

 – Ennek a lánynak adok virágot. 

 

 

 

6. Felelj a kérdésekre röviden! / Beantworte die Fragen kurz! 

a) Hányadik óra a magyar? ___________________________________ 

b) Hányadik óra a biológia? ___________________________________ 

c) Hányadik emeleten laksz? __________________________________ 

d) Hányadik padsorban ülsz? __________________________________ 

 
7. Válaszolj a kérdésekre a naptárlapok alapján! / Beantworte die Fragen 

aufgrund der Kalendereintragungen!             

Kati naptára Gyula programja 

január 7.  Éva néni szülinapja augusztus 15. találkozó Jánossal  

január 8.   augusztus 16. Balatonon Petivel 

január 9. biológiateszt augusztus 17. Tihanyban Márta 

néninél 

január 10. Szombathelyen Julinál augusztus 18.  

január 11.  augusztus 19. vissza Budapestre 

január 12. német dolgozat augusztus 20. Bazilika, tűzijáték 

január 13. kézilabdameccs augusztus 21.  

ad / virág – lány  

ad / csokoládé – fiú  ír / képeslap – néni  rajzol / a kép – tanár

vesz / toll 

vesz / könyv
ad / ajándék

vesz / virág 

ír / a levél 

vásárol / a szendvics 
rajzol / a ház
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Mikor ír Kati dolgozatot? – Január 12-én. 

Milyen tesztet ír Kati január 9-én? – ________________________________ 

Hányadikán van Kati Julinál? – _____________________________________ 

Mikor van Kati meccsen? – ________________________________________ 

Mikor van Gyula a Balatonon? –____________________________________ 

Hol van Gyula augusztus 17-én? – _________________________________ 

Hányadikán van Gyula ismét Budapesten? – ________________________ 

Kivel találkozik Gyula augusztus 15-én? – ___________________________ 

Hol van Gyula augusztus 20-án? – _________________________________ 

 
8. Alkoss mondatokat a minta szerint! / Bilde Sätze nach dem Muster! 

 

A gyermekek köszönnek a tanárnak. 

 

    Ki?                                                Kinek?                                     Mit csinál? 

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

Sätze mit den passenden Endungen! 
 

A gyermek virágot ad az édesanyjának  anyák napján. Kati ma délután levelet ír 

a nagymamája………. A kislány az apja…… írja a hosszú levelet. Mama este 

kávét és teát főz a vendégek……….. Ma a testvérem…….. vásárolunk egy 

nadrágot. A tavaszi virágokat Mária néni……… vásároljuk. A nővérem………… 

egy szép képet rajzolok. Mama Pali……… köti a barna pulóvert. 

 

 a gyermekek 
 Apa 

a vendég  
Anya  

a kislány  

a tanár 
 Zoli  

a háziasszony 
a család 

a macska 

          köszönnek  
ajándékozza a kisautót 

adja a virágot 
ebédet főz 

tejet ad  
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10.  Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze! 
 

a) Péter egy könyvet ad----   Zolinak. 
b) Michael…….. vásárol……….. (én) a kék pulóvert. 
c) Én egy jó levest főz……. a család…….. 
d) Te vajas kenyeret ad……… a gyermekek………… 
e) Rita egy kávét rendel……… ____________ (én) 
f) Anna egy szép képet fest……… a nagymama……… 
g) Ti egy portrét rajzol……….. a papa………. 
h) A tanár……… köszön……….. a diákok. 
i) Egy szép ajándékot ad……. (én) ____________ (te) 
j) A pincér a fagylaltot és az üdítőitalt hoz….. __________ (mi). 
k) A postás levelet és csomagot hoz………. _______________ (ők) 

 

11.  Alkoss mondatokat a minta szerint! / Bilde Sätze nach dem Muster! 

 

 
Kati a vonalas füzetet Évának adja. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Éva 
Zsuzsa 

az öccse 
nagymama 

a húga 
a vendégek 
a barátnője  

apa 
a barátja 

egy kislány 
a bátyja 
Piroska 

a vonalas füzet 
a csíkos ruha 

egy piros toll 
a sárga virág 
           egy nagy maci 

egy fekete ceruza 
egy szalámis zsemle   az új CD
 

egy kicsi labda        a vékony könyv
 
egy kék pulóver 

vaníliás sütemény 
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12.  Egészítsd ki a mondatokat az odaillő igével! / Ergänze die Sätze mit 
dem passenden Verb! 

  

telefonál, köti, adjátok, adod, adsz, veszi 
 

Kinek adsz ajándékot anyák napján?  

Kinek ____________________ ezt a szép virágcsokrot?  

Kinek ____________________ anya ezt a szép pulóvert?  

Katinak a nagyanyja ___________________  ezt a ruhát áruházban.  

Melyik fiúnak ____________________ (ti) ezt a tollat?  

Apa _______________________ a nagymamának. 

 

13.  Alkoss mondatokat a minta szerint! / Bilde Sätze nach dem Muster! 

a) Kati négy tollat ad nekünk.  

b) Mama egy narancsot ad neked?  

 

Ki? Mit?  Kinek? 

Kati  

Apa 

a gyerekek 

a fiú 

a gyermek 

én 

Mama  

mi 

a tanár 

egy narancs 

két ceruza 

négy toll 

virág 

egy pohár almalé 

a labda 

a radír 

egy szelet torta 

tea 

 

 

 

ad 

én 

a lány 

te 

a gyermekek 

mi 

a fiú 

a család 

Nagymama 

Piroska 

 

14.  Alakítsd át a mondatokat a minta szerint! / Gestalte die Sätze nach 
dem Muster! 

 

Virágot adok a nagymamámnak. – Virágot adok neki. 

Köszönök a szomszédnak.  – Köszönök neki.  

Telefonálok a mérnöknek.  __________________________________________ 

Levelet írok a lányoknak. ___________________________________________ 

Köszönünk a tanároknak. ___________________________________________ 
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Adok egy tollat a tanárnőnek. ________________________________________ 

Adok egy füzetet Katinak. ___________________________________________ 

Petinek vásároljuk ezt a játékot. _____________________________________ 

A mamának adjuk holnap a virágcsokrot. _____________________________ 

Egy szép képet rajzolsz a nővérednek. _______________________________ 

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

Ich gebe meiner Mutter einen Blumenstrauß3. Ich gebe meiner Mutter den 

Blumenstrauß. Ich gebe meiner Mutter diesen Blumenstrauß. Ich gebe ihr 

diesen Blumenstrauß.  

Ich schenke meinem Vater ein Buch. Ich schenke meinem Vater das Buch. 

Ich schenke meinem Vater dieses Buch. Ich schenke ihm dieses Buch.  

 

16.  Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! Figyelj a végződésekre! / 
Bilde Sätze mit den angegebenen Wörtern! Achte auf die Endungen! 

 
 

Apának adom a csokis tortát.  A gyermeknek  Édesanya főzi a finom ebédet. 

____________________________________________________________ 

.____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

                                                 
3 virágcsokor, virágcsokrot,  

Mit csinál? 
ír 
ad 
köt 

rajzol 
mond 

főz 
vásárol 

KKii??  
én      Mama 

a diák    ők    mi 
ti      Édesanya 

MMiillyyeenn??  
piros 

csokis 
magas 

új 
finom 

hosszú 
szép 

   MMiitt??  
a levél    
pulóver 
a torta  
a ház 
a vers  
 ebéd 
a ruha 

KKiinneekk??  
Nagymama     a fiú 

a kislány              Apa 
a tanár   a gyermek   a család 



 111 

17.  Keresd meg a szavakat! / Suche die Wörter! 
 

– Kiknek ad Zoli ajándékot? 
 
 
ő b ű u n e k t e k z m é s ú 

ű k o e b a t i s c ő t i f z 

t é r ö z c g a v e t e ű i n 

e ü d i c p ú y k n i ú z ú ő 

t s é e v c s t p d e k e n v 

g e y s s g é f ú a z n j a é 

y r e ú e a l n t o p e ő k r 

e ő é t ú m n g e r h á y l é 

r u h t k e z y e k ö l n e n 

e ű i k k f é z á s a é g a e 

k z ü e r m g e i n p o y n k 

n t m v ű e d h ű ö a e p r i 

e a é d r é ő v s s z k ű c b 

k ú l i b f e d j o m é h ú o 

ű e s l á n y n a k ő v ő e m 

 
 
 
 
der Mutter -  euch -  

dem Jungen - dem Großvater -  

dem Mädchen – lánynak dir -  

dem Kind -  seinem jüngeren Bruder -  

mir -  seiner älteren Schwester -  
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Szavak / Wörter  
 
ajándék -s Geschenk 

ajándékoz vkinek vmit schenken jm. etw. 

elsején am ersten 

gally -r dünne Zweig 

gratulál vkinek gratulieren jm. 

harkály -r Specht 

harmadikán am dritten 

képeslap -e Ansichtskarte 

kinek? wem? 

kíván vkinek vmit wünschen jm. etw. 

köszön vkinek begrüßen jn. 

köt vkinek vmit stricken jm. etw. 

máj -e Leber 

majom -r Affe 

másodikán am zweiten 

meccs -s Match 

meghívó -e Einladung 

mérnök -r Ingenieur 

mond vkinek vmit sagen jm. etw. 

névnap -r Namenstag 

ruha -s Kleid, -s Kleidungsstück 

szabály -e Regel, -e Vorschrift 

szomszéd -r Nachbar 

születésnap -r Geburtstag 

születésnapjára zu seinem / ihrem Geburtstag 

születésnapod alkalmából aus dem Anlass deines Geburtstages 

ünnep -e Feier 

ünnepel feiern 

virágcsokor (virágcsokrot) -r Blumenstrauss  
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X. A város 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 

 – Hova mész? 
 – A városba megyek. 
 

 – Hova mész? 
 – Katihoz, Petihez és Enikőhöz megyek. 
 

 – Honnan jössz? 
 – A városból, egy koncertről.

B. 
 – Szia, Zoli! 
 – Szia, Mária. Mit csinálsz ma délután? 

 – A városba megyek Katival és Petivel. A belvárosból Évához megyünk, és 
virágot adunk neki, mert névnapja van. Évától Gabihoz megyünk. Te is jössz? 

 – Nem megyek, én ma Szombathelyre utazom, és csak este jövök haza.  
 

Olvasd el a képeslapot, és hasonlítsd össze a rajzzal! Ami nem igaz, húzd 

alá! Lies den Text und vergleiche ihn mit der Zeichnung! Unterstreiche, was 

nicht stimmt! 

Kedves Nagymama és Nagypapa! 
Sok szeretettel üdvözlünk titeket ebből a 
csodálatos városból. Nagyon szép itt. A 
képen láthatjátok a három templomot, egy 
magas, négyemeletes házat és a panziót, 
ahol lakunk. A képen egy busz éppen a 
panzió előtt áll. Jól érezzük magunkat. 
Holnapután megyünk haza.  
Sok, sok puszit küldünk  
                            Zsuzsa, Anya és Apa 

 
 
 
             Tóth János és felesége 
 
 
              9023 Győr 
              Kossuth utca 125. 
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Nyelvtan / Grammatik 

1. Hova / hová? / Wohin? Hova mész? 

 – Hová mész? 
 – Először a városba, a postára, azután Zolihoz. 

 
-ba / -be    -ra / -re  -hoz / -hez / -höz  

 

• Hova megy a csiga? • Hova mászik a 
csiga? 

• Hová megy a csiga? 
 

 A dobozba megy.  A dobozra mászik.  A dobozhoz megy. 

2. Megy / gehen – jön / kommen 

– Az iskolába megyek. A városból jöttök. Jössz ma délután moziba? 

 megy jön 

én megyek  jövök 

te mész jössz 

ő / Ön megy jön 

mi megyünk jövünk

ti mentek jöttök 

ők / Önök mennek jönnek

3. Honnan? / Woher? 

 – Honnan jössz? 
 – Egy szép városból, Budapestről Mária nénitől.  

 

-ból / -ből   -ról / -ről   -tól / -től 

  
• Honnan jön a csiga? • Honnan jön a csiga? • Honnan jön a csiga? 

 
 A dobozból jön.  A dobozról jön. 

 
 A doboztól jön. 
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Gyakorlatok 
 
1. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Ergänze die Wörter 

mit den angegebenen Endungen! 
 

 
 

házba, füzetbe, kert……, szoba……., táska……., autó……., iskola……., 

könyv……., uszoda……., üzlet……., bolt……, táskák……, füzetek……, 

üzletek…., szobák.…, könyvek…. 

 

2. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Ergänze die Wörter 
mit den angegebenen Endungen! 

 

 
 

asztalra, székre, könyv……, fal……, falak….., asztalok…., tábla……., 

tér……., ház….., fa……, szekrény…….., székek……, terek……, 

padok……… 

 

3. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Ergänze die Wörter 
mit den angegebenen Endungen! 

 

 
 

Katihoz, Petihez, Erzsi……., Éva……., Zoltán……, nagymama……., 

nagyapa……, édesanyám……, a bátyám….., az öcsém…….., 

édesapám………, a gyerek……, a gyermekek……., a fiú……, a fiúk…… 

 

4. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Ergänze die Wörter 
mit den angegebenen Endungen! 

 

 
 

házból, füzetből, kert……, szoba……., táska……., autó……., iskola……., 

könyv……., uszoda……., üzlet……., bolt……, táskák……, füzetek……, 

üzletek…., szobák.…, könyvek…. 

 

hova / hová?    -ba / -be 

hova / hová?    -ra / -re

hova / hová? // kihez?    -hoz / -hez / -höz

honnan?        -ból / -ből 
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5. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Ergänze die Wörter 
mit den angegebenen Endungen! 

 

 
 

asztalról, székről, könyv……, fal……, falak….., asztalok…., tábla……., 

tér……., ház….., fa……, szekrény…….., székek……, terek……, 

padok……… 
 

6. Egészítsd ki a szavakat a megadott toldalékokkal! / Ergänze die Wörter 
mit den angegebenen Endungen! 

 

 
 

Katitól, Petitől, Erzsi……., Éva……., Zoltán……, nagymama……., 

nagyapa……, édesanyám……, a bátyám….., az öcsém…….., 

édesapám………, a gyerek……, a gyerekek……., a fiú……, a fiúk…… 

 

7. Egészítsd ki a mondatokat a megy megfelelő alakjaival! / Ergänze die 
Sätze mit den passenden Formen von „megy“! 

 

Ma délután a család a városba ______________.  

Te is __________ ma sétálni?  

A gyermekek minden reggel 7 órakor ________________ iskolába. 

Mi nyáron szívesen _______________ uszodába.  

Ti hova ____________ a nyáron?  

Szombaton délelőtt a barátomhoz ___________________ (én). 
 

8. Egészítsd ki a mondatokat a jön megfelelő alakjaival! / Ergänze die 
Sätze mit den passenden Formen von „jön“! 

 

Mikor _______________ (ti) ma haza? Te is _____________ ma a moziba? 

Ki __________ vacsorázni? Mikor _________ a busz? Hány vendég ___________ 

a születésnapodra? Mikor ___________________ haza a gyerekek? Én szerdán 

este hét órakor ______________________ haza. Mi nem három órakor, hanem 

már két órakor __________________. Milyen busz _____________ ott? Melyik 

cirkusz ____________________ a városba? 

honnan?        -ról / -ről 

honnan? // kitől?        -tól / -től
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koncert / posta / tér / 

repülőtér / focipálya / 

sportpálya / egyetem /

kiállítás / előadás 

 
 

megy 

jön    

Pali   a fiúk  
 a gyermekek      

  a lány 
a mérnökök 

Éva 

9. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! / Bilde Sätze mit den 
angegebenen Wörtern! 

a)  

A fiúk a parkból jönnek és a könyvtárba mennek. 

 
b)  

A gyermekek a focipályáról jönnek és a postára mennek. 

 

 

 

c)  

 

 
 

Peti biciklivel megy Anitához. 

 

 

 

*Debrecenbe, Grazba, Pécsre 
 
 

park     étterem 
bank       óvoda 
iskola          bolt 

gimnázium    
könyvtár     uszoda 

 
 

megy 

jön    

Zoli       a diákok  

 a fiúk        a lányok 

a tanárok 

Eszter 

Mivel?     Kivel? 
autó   bicikli    a barátom    busz

vonat    metró 

Hova?    Kihez? 
koncert     Zsuzsa     

tér   Anita  
 Emese    

   a nagymama 
Debrecen*     Graz*   

az orvos 
Pécs*    a fodrász  

 
megy 

Ki?      Kik? 
Peti        ti       én   mi   

  a tanulók 
   a lányok      te       a gyermek
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10. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő toldalékokkal! / Ergänze die 
Sätze mit den passenden Endungen! 

 

A gyermekek iskolába  mennek. A fiúk a tér……. mennek. Mama az üzlet……. 

jön. Apa és anya az iroda……. megy. A szülők munka……. mennek. Én ma 

Zoli……. és Teri…… megyek. A füzet….. rajzolom a házat. A papír…….. írom a 

levelet. A busz délután három órakor indul Bécs…… Graz……. A város…… 

jövök. A mozi……. nagymama….. megyek. 

 
11.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj röviden a kérdésekre! / Lies den 

Text und beantworte die Fragen kurz! 
 

Zsuzsa és Kati délelőtt az iskolába mennek. Ott sokat tanulnak. Délben 

hazamennek. Ma nincs házi feladatuk. Ezért megbeszélik, hogy délután talál-

koznak. Három órakor a városba mennek. Ott egy butikba mennek be, és 

nézelődnek. Zsuzsa egy szép piros pulóvert vesz. Egy CD-boltba is bemennek. 

Öt órakor a főtérre sietnek. Ott találkoznak Annával. Együtt mennek a moziba, 

ahol egy magyar filmet néznek meg. Utána még Annához mennek és beszél-

getnek. Nyolc órakor hazamennek. 

 

a) Hova megy a két lány délelőtt? ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

b) Mit csinálnak három órakor? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

c) Hol vesz Zsuzsa pulóvert? ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

d) Hova mennek ötkor? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

e) Kihez mennek a mozi után? _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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12.   Olvasd el a szöveget, és állapítsd meg, hogy igazak-e vagy hamisak 
az alábbi kijelentések! / Lies folgenden Text und stelle fest, ob die 
unten stehenden Aussagen richtig oder falsch sind! 
 

Tavasszal az emberek szívesen kirándulnak. Jó idő van, süt a nap, és 

nincs már hideg. A Kiss család vonattal utazik egy szép városba. Reggel 7 

órakor indul apa, anya és a két gyermek a pályaudvarra. Ott vonatra szállnak, 

és 7 óra 45 perckor már a városban vannak. Először a főtérre mennek. Egy 

kávéházban isznak valamit, és utána a múzeumba mennek. A múzeum-

látogatás után a gyermekek egy játszótéren játszanak. Ebédelni egy jó 

étterembe megy az egész család. Délután villamossal utaznak egy rokonhoz, 

Mária nénihez. Este sietnek a buszmegállóba, és autóbusszal mennek haza. 
 

Igaz   Tavasszal kellemes idő van. 

__________ A Kiss család kirándul. 

__________ A család fél hétkor megy az állomásra. 

__________ A vonat 7.45-kor indul. 

__________ A városban isznak valamit. 

__________ Reggel a főtéren egy étteremben isznak valamit. 

__________ Egy cukrászdába mennek. 

__________ Reggel egy játszótérre mennek. 

__________ Múzeumba mennek délután. 

__________ Egy étteremben ebédelnek. 

__________ Délután kávéházba mennek. 

__________ Egy rokonhoz mennek villamossal. 

__________ A rokon neve Márta néni. 

__________ Délután villamossal mennek haza. 

__________ Este busszal mennek Mária nénihez. 

__________ Este busszal utaznak haza.   
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13.   Írj mondatokat! / Formuliere Sätze! 
 

a) Rita, Zoli, megy:  Rita Zolihoz megy. 
b) a gyermekek, a hegy, megy  ______________________________________ 
c) mi, a kert, megy _________________________________________________ 
d) a diákok, az iskola, megy _________________________________________ 
e) ti, Oberwart, utazik _______________________________________________ 
f) én, az új bolt, megy ______________________________________________ 
g) Gréta és én, a mozi, megy ________________________________________ 
h) te, Anna, jön ____________________________________________________ 
i) te, a tér, siet ____________________________________________________ 
j) ti, a pályaudvar, megy ____________________________________________ 
k) én, Mária, szalad ________________________________________________ 
  

14.  Felelj a kérdésre! / Beantworte die Frage! 
Hova megy Éva, ha … 

– gimnazista? Az iskolába megy. 

– éhes? _________________________________________________________ 

– sétálni szeretne? _______________________________________________ 

– zenét szeretne hallgatni? ________________________________________ 

– és hová megy, amikor nincs otthon tej és kenyér? _____________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15.  Kösd össze az összeillő szavakat! / Verbinde die 
zusammengehörenden Wörter! 

 

-ba / -be 
-ban / -ben 
-ból / -ből 

-ra / -re 
-n /-´n / -on / -en /  -ön 

-ról / -ről 

a bolt 
a Főtér 
 a Hősök tere 
az iskola 
a bank 
a játszótér 
az uszoda 
az üzlet 
a Lánchíd 
a gimnázium 
a posta 
a kórház 
a mozi 
a színház 
a Petőfi utca 

az egyetem 
a posta 
a rendőrség 
az utca 

A boltba megyek. A boltban vagyok. A boltból jövök.
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16.  Keresd meg a szavakat! / Suche die Wörter! 
 

          

  
          

          
 
 
 
 
 
üzlet  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Szavak / Wörter 
 

a film után nach dem Film 

akaszt vhova hängen (wohin) 

áll vhol stehen (wo) 

áll vhova sich stellen (wohin) 

állít vmit vhova stellen etw. (wohin) 

bank -e Bank (als Geldinstitut) 

Bécs Wien 

beszélget vkivel sich unterhalten mit jm. 

buszmegálló -e Bushaltestelle 

ebéd után nach dem Mittagessen 

egyetem  -e Universität  

hazamegy er /sie geht nach Hause 

indul vhonnan vhova abfahren (wo, wohin) 

iroda -s Büro 

játszótér -r Spielplatz 

lom

 
zi temp 

tem 

kás 
is

 

gye 

la 

mo 

la 

ko 

szín

 ház
 let 

üz
 

e 
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Jól érezzük magunkat. Wir fühlen uns wohl. 

Jól érzem magam. Ich fühle mich wohl. 

jön kommen 

kórház -s Krankenhaus 

lóg vhol hängen (wo) 

mászik  klettern 

megy gehen, fahren 

mozi -s Kino 

munkába megy zur Arbeit gehen / fahren 

négyemeletes  vierstöckig 

pályaudvar -r Bahnhof 

posta -e Post 

rendőrség -e Polizei 

repülőtér -r Flughafen 

rokon  -r/-e Verwandte 

rokon(ságban levő) verwandt 

színház -s Theater 

találkozik vkivel sich treffen mit jm. 

ül vhol sitzen (wo) 

ül vhova sich setzen (wohin) 

ültet vmit vhova  setzen etw. (wohin) 

uszoda -s Schwimmbad 

utazik reisen 

város  -e Stadt 

villamos -e Straßenbahn 

vonat -r Zug 

vonatra száll in den Zug einsteigen 
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Ismétlő feladatok 
1. Állapítsd meg a következő mondatok helyes sorrendjét! / Stelle die 

richtige Reihenfolge der folgenden Sätze fest! 
 

________   Én Bécsben. 

________   Hány éves vagy? 

________   Hol laksz? 

________   Igen, egy öcsém és egy nővérem van. 

________   Kőszegen. És te? 

________   Nagy Katalin vagyok. 

________   Sajnos nincs. És neked van? 

________   Szia, hogy hívnak? 

________   Tizenegy. 

________   Van testvéred? 

 

2. Nézd meg a képet, és találd ki, hogy 
kiről van szó? / Errate! Wer ist das? 
 

Ez a személy magas, karcsú, barna hosszú 

hajú és szemüveges. Harminchat éves. 

Titkárnőként dolgozik egy irodában. Mindig vidám.  

 

3. Mutasd be a többieket! / Stelle die weiteren Personen vor! 
 

4. Mi az? / Was ist das? 
 

Kicsi, hosszú tárgy, grafit van benne, az emberek írnak vele: ________________   

Ez a tárgy az iskolatáskában van általában. Sok toll, radír, színes ceruza és 

más eszköz van benne: _________________________________________________ 

Ez a tárgy a szobában van. Könyvek vannak rajta. _________________________ 

Ebben a teremben az emberek filmeket néznek. ___________________________   

Városban van, és sok ember utazik vele egyszerre az egyik helyről a másikra. 

Kerekei vannak, és benzinnel megy. ______________________________________ 
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5.  Játsszatok csoportokban, és fogalmazzatok meg egymásnak 
hasonló leírásokat! / Spielt in Gruppen und formuliert einander 
ähnliche Beschreibungen! 
 

6.  Vásárolj be, itt a lista! / Da hast du deinen Einkaufszettel. Kaufe ein! 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Készíts interjút egyik osztálytársaddal a napirendjéről és a 

szabadidejéről! / Mache ein Interview mit einem Mitschüler / einer 
Mitschülerin über seinen / ihren Tagesablauf und Freizeit! 
 

Mikor indulsz az iskolába? 

Mettől meddig vagy az iskolában? 

Mit csinálsz általában délután? 

Mész néha edzésre vagy zeneórára? 
 

Tegyél fel további kérdéseket is! / Formuliere weitere Fragen! 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Töltsd ki az alábbi űrlapot! / Fülle das Formular aus! 

 

25 dkg szalámi 
30 dkg sajt 
2 kg kenyér 
3 l ásványvíz 
5 zsemle 

Név: ___________________________________________________________ 

Lakcím: _________________________________________________________ 

Telefonszám: ____________________________________________________ 

e-mail-cím: ______________________________________________________ 
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9.  Jegyezd fel osztálytársad adatait! Kérdezd a fenti űrlap szavai 
alapján! / Notiere die persönlichen Daten deines Mitschülers/deiner 
Mitschülerin! Frage ihn/sie aufgrund des obigen Formulars! 
 

Neve: >> Hogy hívnak? _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

10.  Ebben a szobában laktál a hét végi utazás során a szüleiddel! 
Beszélgess a kép alapján az osztálytársaddal a szobáról! / In diesem 
Zimmer hast du am Wochenende während des Urlaubs gewohnt! 
Sprich mit deinem Mitschüler/deiner Mitschülerin aufgrund des 
Bildes über das Zimmer! 

 
Milyen a szoba? 

Hány ágy van benne? 

Milyen a…..? 

Van tévé a szobában? 

 

Fogalmazz meg további kérdéseket! / Formuliere weitere Fragen! 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
11. Az alábbi párbeszéd mondatai összekeveredtek. Állapítsátok meg a 

helyes sorrendet! / Die Sätze des folgenden Dialogs sind 
durcheinander geraten. Stellt die richtige Reihenfolge fest! 

  

Zoli egy ismerősével beszélget az iskoláról: 

_______  Általában igen, a matektanárt nagyon szeretem. 

_______  Huszonhét. 

_______  Hány gyermek van az osztályodban? 

_______  Igen, már gimnáziumba járok. 



 126 

_______  Jók a tanárok? 

_______  Mikor van a következő szünet? 

_______  Milyen? 

_______  Pünkösdkor, de sajnos csak két nap. 

_______  Sítábor csak a második osztályban van, de sportnapot télen és 

tavasszal is rendeznek. 

_______  Szerintem jó.  

_______  Szia, ugye te egy új iskolába jársz ebben az évben? 

_______  Van nálatok télen sítábor vagy tavasszal sportnap? 

 

12.  Beszélgess egy ismerősöddel a te iskoládról! / Sprich mit 
einem/einer Bekannten über deine Schule! 

 
13. Segíts Katinak megírni egy levelet! / Hilf Kati einen Brief zu 

schreiben! 
  

Szia Márta! 

Július…….. kezdődik a nyári _______________. Én a 

nagymamám ……..  utazom július 10-……., majd július 23-

…….. Németországba megyek az egész ___________________. 

Te mit _____________________ a nyáron? Mikor találkozunk? Én 

augusztus……. már otthon ____________________.   

Nagyon vár a barátnőd, 

  Kati 

 

14.  Beszélgessetek a nyári tervekről! / Sprecht mit einander über die 
Sommerpläne! 

Mit csinálsz a nyáron?  ……. 

 

15. Tamásnak holnap van a 12. születésnapja! Gratulálj neki! / Tamás hat 
morgen seinen 12. Geburtstag! Gratuliere ihm! 
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

vagyok 

család 

csinálsz 

szünet  
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Függelék / Anhang 

 

szeptember 23. A csillagászati ősz kezdete, 
az őszi napéjegyenlőség napja; 
29. Szent Mihály napja 

 

október 6. Az aradi vértanúkra emléke-
zünk, nemzeti gyásznap;  
23. Magyarország nemzeti ün-
nepe – az 1956-os forradalom 
emlékére 

nemzeti ünnep: -r 
Nationalfeiertag;  
forradalom: -e Revolution; 
emlékére: zur Erinnerung an; 

november 1. mindenszentek napja   
2. halottak napja – virágot és 
gyertyát viszünk a temetőbe 
11. Szent Márton ünnepe  

mindenszentek – Allerheiligen 
halottak napja – Allerseelen 
gyertya – -e Kerze 
püspök – -r Bischof     
liba – -e Gans  

december 6. Szent Miklós –  Mikulás napja; 
21. A csillagászati tél kezdete, 
téli napforduló; 
24. Szenteste, Ádám és Éva 
napja 
25. karácsony napja 
31. Szent Szilveszter napja, az 
év utolsó napja  

Mikulás – Nikolaus 
ajándék – -s Geschenk 
virgács – -e Rute 
szeret – -lieben 
karácsonyfa – -r 
Weihnachtsbaum 
ünnep – -s Fest  

január 1. újév napja 
6. vízkereszt 

újév napja – -r Neujahrstag 
vízkereszt – -r Dreikönigstag 
háromkirályok – die heiligen 
drei Könige  

február farsang (vízkereszttől 
hamvazószerdáig) 
 

farsang – -r Fasching  
jelmez – -s Faschingskostüm 
álarc – -e Maske 
bál – -r Ball 
fánk~ karafony – -r 
Faschingskrapfen  

március 15. Magyarország nemzeti 
ünnepe – az 1848-as 
forradalom emlékére 
21. tavaszi napéjegyenlőség, a 
csillagászati tavasz kezdete 

 

április húsvét (virágvasárnap, 
nagyhét, húsvét) 

böjt – -e Fastenzeit 
nagyhét – -e Karwoche  
húsvét – Ostern  
feltámadás – -e Auferstehung 
barka – -s Palmkätzchen 
hímes tojás – -s Osterei  
bárány – -s Lamm 
locsolás – -s Begießen ~ ein 
ungarischer Brauch 
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május első vasárnapon: anyák napja  anyák napja – -r Muttertag 
június pünkösd (húsvét utáni 50. 

napon) 
21. a nyári napforduló, a 
csillagászati nyár kezdete 
23. Szent János – Szent Iván 
napja, Szent Iván-éj 

pünkösd – -s Pfingsten 

július 22. a nándorfehérvári diadal 
(Hunyadi János 1456-ban, a 
törökök feletti győzelmének) 
emléknapja) 

 

augusztus 20. Szent István (István király) 
napja, Magyarország állami 
ünnepe 

Szent István – der heilige 
Stefan 

 

1. December 6. /hatodika/ Szent Miklós – Mikulás napja 
 
December hatodikán jön a Mikulás. A gyermekek 

nagyon várják ezt a napot. December ötödikén 

kitisztítják és az ablakba teszik a csizmájukat, 

cipőjüket. A Mikulás nagy zsákjában vagy 

puttonyában sok-sok ajándékot hoz. Minden jó 

gyermek kap valamit: Zoli csokit, cukorkát, 

kisautót és diót kap. Kati babát, csokoládét, 

cukorkát és mandarint, Péternek egy könyvet, csokit, almát, narancsot és 

mogyorót hoz a Mikulás. A rossz gyermekek a krampusztól virgácsot kapnak. 

 
a) Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! / Beantworte die Fragen 

aufgrund des Textes! 
 
Ki kap ajándékot? – ____________________________________________________ 

Ki kap csokit? – _______________________________________________________ 

Ki kap kisautót? – _____________________________________________________ 

Ki kap cukorkát? – _____________________________________________________ 

Ki kap mandarint? – ____________________________________________________ 
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b) Írd a csizmák alá a neveket a szöveg alapján! / Schreib die Namen 
aufgrund des Textes unter die Stiefel! 

 

  
 
 
Kati     _______                 _________________                ___________________ 
 

c) Írd a csizmákba az ajándékok neveit! / Schreibe die passenden 
Worte in die Stiefel! 

 
d) Felelj a kérdésekre röviden! Beantworte die Fragen kurz! 

 
Milyen ajándékokat kapsz te a Mikulástól? 

Csokit, ________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

Mit kap az édesanyád? ________________________________________________ 

Mit kap az édesapád? ________________________________________________ 
 
 
 

e) Dolgozzatok az interneten, és keressétek meg az alábbi kérdésekre 
a választ! Készítsetek egy plakátot! 

 
 
Mikulás napja 
 
Miért várják a gyermekek izgatottan a Mikulást? 
 
Hogyan készülnek a Mikulás érkezésére? 
 
Ki volt Szent Miklós? Mikor élt? 
 
Kiknek a pártfogója / védőszentje volt? 
 
Hogyan ajándékozta meg a püspök a gyerekeket? 
 
Hogyan él ma a „mikulásozás” népszokása tovább? 
 
Nálatok mi a szokás Mikulás napján? 
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2. Karácsony 
 
dec. 24. dec. 25. dec. 26 
szenteste nagykarácsony karácsony másnapja 
 

A karácsony családi ünnep. A házakban karácsonyfa áll, együtt van a 
család. A karácsonyfa alatt dobozok vannak. Minden csomagban ajándékok 
vannak: játék, kisautó, maci, plüsskutya vagy más plüssállat, könyvek, kazetták, 
gitár.   
 

a) Díszítsd fel a fát! / Schmücke den Baum! Zeichne die Gegenstände 
auf den Baum! 

 
 

gyertya 

 

dísz 

 

csillag 

 

gömb 

 

szaloncukor 

 

 
 

b) Fesd ki a dobozokat az alábbi mondatok szerint! / Male die Pakete 
aufgrund der folgenden Sätze an! 

  
• A mackó mellett bal oldalon van egy piros doboz. 
• A mackó előtt jobb oldalon van egy lila doboz. 
• A fa alatt van egy kerek doboz. Ez kék. 
• A fa alatt jobb oldalon van két kis doboz. Ezek a dobozok sárgák. 
• Jobb oldalon van egy nagy barna doboz. 
• A sárga dobozok és a lila doboz között van egy fehér doboz. 

     

ajándékok
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Kellemes karácsonyi                                     
 bélyeg  

 
ünnepeket és boldog új évet 
 
kíván 
 a Molnár család 
 
Felsőőr, 2009. dec. 17. 

c) Felelj a kérdésekre! / Beantworte die Fragen! 
 

Hány doboz van a fa alatt? ______________________________________________ 

Hol vannak az ajándékok? ______________________________________________ 

Hol van a mackó? ______________________________________________________ 
Hol van a kék doboz? ___________________________________________________ 
Milyenek a kis dobozok? ________________________________________________ 
Milyen a kerek doboz? __________________________________________________ 
 

d) Egészítsd ki a mondatokat! / Ergänze die Sätze! 
 
A piros dobozban kisautó van.  

A lila ____________________ maci van. 

A fehér __________________ egy pulóver van. 

A sárga __________________ könyvek vannak. 

A barna  _________________ egy baba van. 

A kék ___________________ egy plüsskutya van. 

 

e) Fogalmazz meg további kérdéseket és válaszokat! / Schreibe 
weitere Fragen und Antworten! 

 
Hol van a ....? 

 

– Hol van a kisautó? – A piros dobozban. 
– Hol van a ..... 
 

f) Karácsonyi üdvözlet / Weihnachtsgruss 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagy Éva 
Szombathely 
Kossuth u. 34. 
H - 9400  
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g) Írj egy karácsonyi üdvözlőlapot a nagymamádnak! / Schreibe deiner 
Oma eine Weihnachtskarte! 

 
 

h) Olvasd el a szöveget, és hasonlítsd össze a rajzzal! / Lies den Text 
und stelle fest, ob die Aussagen richtig oder falsch sind!  

 
A fa alatt sok ajándék van. Az egyik do-

bozban egy játékautó van, mellette bal-

ra van egy doboz, amelyben egy plüss-

maci ül. A maci előtt van egy doboz 

masnival. A maci fölött egy dobozban 

egy játékkutya van, a két doboz mögött 

egy gitár. A padlón hat könyv van, egy 

pedig egy kis dobozon a gitár mögött. A 

fa alatt középen is van egy csomag.  
 
Írd le a hibás mondatokat helyesen! 
/Schreib die falschen Sätze richtig! 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
i) Olvasd el a következő verset! / Lies folgendes Gedicht! 
 

Gryllus Vilmos: Fehér karácsony 
 
Fehér karácsony, hóban mosdasz,  
Ünnepi tisztán nálunk alhatsz. 
Fekete karácsony, sáros a lábad,  
Nálunk mégis vetve az ágyad. 

 
j) Karácsony 

 
A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz legközelebb.  
A keresztény vallások szerint ezen a napon született Jézus Krisztus, aki a 

szeretetet és a békét hirdette egész életében. Jézus születését felidéző népha-
gyomány a betlehemezés. A karácsony a békesség, a szeretet, az öröm és a 
család ünnepe. 

A karácsonyi ünnepet az előkészületi időszak, az advent előzi meg, a ké-
szülődés és várakozás feszültsége december 24-én este oldódik fel. Csengő-
szó jelzi az igazi ünneplés kezdetét. A karácsonyfa, a szikrázó csillagszóró, a 
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tündöklő gyertyafény elkápráztat bennünket. A közös éneklés, az ünnepi asztal, 
az ajándékozás, a gondtalan együttlét boldogságot varázsol körénk. Úgy gon-
doljuk, így volt mindig, pedig ez a régi ünnepi hagyomány az idők folyamán 
sokat változott. 

Magyarországon először az 1800-as évek második felében állítottak kará-
csonyfát a gazdagabb családoknál, általános szokássá csak közel száz év 
múlva vált. Régen a fát titokban vásárolták és díszítették föl. Ma sok helyen a 
gyermekekkel együtt választják és öltöztetik díszbe a fenyőt, és a gyermekek is 
adnak ajándékot. 

A karácsonyi szokások országonként változnak. Angliában például fenyőfa 
helyett fagyöngyből font koszorút függesztenek a mennyezetre. Itt a pulyka és a 
puding a leggyakoribb ünnepi étel. A meghitt családi ünnep 25-én délben 
folytatódik. Magyarországon szenteste napján egyes vidékeken hal, kalács és 
mákos, illetve diós tekercs (bejgli) kerül az asztalra, másutt mákos ételek, aszalt 
gyümölcsök, sajátos kalácsformák, bableves stb. A katolikus vidékeken néhol 
az ételekhez bőség- és egészségvarázsló hiedelmek és rítusok fűződnek. 25-
én délben is gazdag az ételkínálat, van ahol a pulyka- vagy a sertéssült az 
ebéd, másutt a töltött káposzta. 

Szép hagyományként él ma is a kántálás szokása az erdélyi (főként katoli-
kus) falvakban. Karácsony estéjén lány-, legény- vagy gyermekcsapatok éne-
kes köszöntőkkel járják a falut. A kántálókat a felköszöntöttek megajándékoz-
zák almával, dióval, kaláccsal, van amikor pénzt is adnak a „pásztoroknak”. A 
karácsonyi vacsoránál egyes helyeken még megtaláljuk a karácsonyfa elődjét, 
az életfát (termőfát) is. Egyes helyeken feldíszített ággal elindulnak a családok, 
és megajándékozzák a szomszédságukban élő öregeket, akik nem tudják örö-
müket megosztani másokkal. 
  

k) Válaszolj a következő kérdésekre! 
 
Minek az ünnepe a karácsony? – ________________________________________ 

Mióta állítanak karácsonyfát? – _________________________________________ 

Mivel díszítik ma a karácsonyfát? – ______________________________________  

Milyen étkezési szokások vannak karácsonykor? – _________________________ 

 
l) Fejezd ki másképp! / Keresd meg a szövegben a megfelelő 

mondatot!  
 
Ezt az ünnepet nagyon szeretjük. Csengőszó jelzi az ünneplés kezdetét.
Az ünneplés kezdetén megszólal a kis 
harang. 

A házakban karácsonyfát állítottak. 

Módosabb családok már az 1800-as 
évek második felében állítottak 
karácsonyfát. 

Gyertyát, gömböket, lamettát és 
szaloncukrot akasztanak a fára. 

Szokássá vált a karácsonyfa-állítás. A családtagok ajándékot kapnak és 
adnak. 

Díszbe öltöztetik a fenyőt. A XIX. században kezdtek a 
gazdagok karácsonyfát állítani. 

Megajándékozzák a gyerekeket. Ez az ünnep áll a szívünkhöz a 
legközelebb. 



 134 

m) Fejtsd meg a rejtvényt! / Fülle das Rätsel aus! 
 

 

 
 
 
Vízszintes  Függőleges 
1. Mitternachts-mette 2. Christkind 
6. Mehlspeise 3. Heilige Familie 
7. Heiliger Abend 4. Tanne 
8. Engel 5. Glocke 
12. Familie 9. Geschenk 
13. Schmuck 10. Keks 

14. die Heiligen drei Könige 11. Gebet 

 

3. Újév 
 

Beköszöntő 
 

Adjon Isten minden jót ez új esztendőben,  

Jobb időt, mint tavaly volt, ez új esztendőben. 

Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,  

jó termést és jó vásárt ez új esztendőben! 

      (népköltés) 

 

1 2 3 4

5 6

7 

8 9 10

11 

12 13 

14 
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4. Farsang  

a) Gryllus Vilmos: Bál, bál, maszkabál 
 
Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó betűket! / Höre dir das Gedicht 
an und ergänze es! 

sz, s, ssz, z? 
 

Bál, bál, ma. . .kabál 

Minden jelme. .  ké. . .en áll, . . .ól a nóta, me. . .. . .e . . .áll, 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

 

Bál, bál, ma. . .kabál 

Tarka-barka  . . .apka, . . .ál, málna. . .örp é. . . . . .alma. . .ál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

 

Bál, bál, ma. . .kabál 

Julcsi, Panka, Pi. . .ta, Pál karja lába táncra áll. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

 

Bál, bál, ma. . .kabál  

Minden jelmez ké. . .en áll, . . .ól a nóta, me. . .. . .e . . .áll. 

Tarka-barka  . . .apka,. . .ál, málna. . .örp é. . . . . .alma. . .ál. 

Julcsi, Panka, Pi. . .ta, Pál karja lába táncra áll. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 

Áll a bál, áll a bál, áll a fénye. . . ma. . .kabál. 
 
bál -r Ball (Tanzveranstaltung) jelmezbál, 

maszkabál 

-r Kostümball 

áll a bál der Ball ist im vollen 

Gange  

nóta ~ dal ~ ének -s Lied 

maszk -e Maske  málnaszörp -r Himbeersaft 

jelmez -s Faschingskostüm szalmaszál -r Strohhalm  

  tarka-barka kunterbunt 
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b) Gryllus Vilmos: Varázsló  
 

Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó szavakat! / Höre dir das 
Gedicht an und ergänze es! 
 

Köpenyem a _____________ égbolt,  

vállamon _____________ a félhold,  

csillan a fény, rajtam csillan a  _____________. 

Hétfő, _____________, szerda, _____________, péntek, 

_____________, vasárnap, kezdődhet a varázslat. 

Kincseket ér, titkom   __________________ ér. 

_____________ fordul a pálca,  

ámul mind, aki látja 

mit tudok én, lám csak, mit  _____________ én. 

 

varázsló -r Zauberer  csillan es glänzt 

köpeny -r Umhang varázslat -r Zauber 

égbolt -r Himmel kincs -r Schatz 

váll -e Schulter titok -s Geheimnis 

félhold -r Halbmond pálca, varázspálca -r Zauberstock 

 

c) Gryllus Vilmos: Tündér  
 
Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó betűket! / Höre dir das Gedicht 
an und ergänze es! 

a, á, o?  
 
Lepkesz. . .rnyam tár. . .m, egy, kettő, h. . .rom. 

B. . .rki keres, ha el. . .lszik, rögtön megtal. . .lom.  

Csuk. . .tt szemmel l. . .tod, otth. . .nom  . . .z . . .lmod.  

  

Otth. . .nom az . . .lmod, tündefényem l. . .tod. 

. . .lmaidb. . .n teljesítem hár. . .m kív. . .nság. . .d  

  egy, kettő, h. . .rom, lepkesz. . .rny. . .m z. . .rom. 
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d) Gryllus Vilmos: Bohóc 
 

Botlok és csetlek: rajtam nevettek! 

Csetlek és botlok: engem sirattok! 

Piros orrom gombóc, a cipőm meg csónak. 

Vödörömben festék, mindjárt lelocsollak! 

 
Refr.:  
 

Kacagok és nevetek, minden embert szeretek! 
Ej-haj, gyerekek, jól kitoltam veletek! 
 

Forgok és sürgök: fellelkesültök! 

Sürgök és forgok: elszomorodtok! 

Fejemen a sapkám, a hegyén egy pompon. 

Pepita a nadrág, a zsebében bonbon! 

 
Refr.: 
 

Kacagok és nevetek, minden embert szeretek! 
Ej-haj, gyerekek, jól kitoltam veletek! 
 
 

csetlik-botlik  herumstolpern sirat vkit –  jm. nachtrauern 

engem mich vödör /vödrök, 

vödröt, vödröm 

-r Eimer 

festék -e Farbe (= Farbstoff) lelocsol vkit  jn. anspritzen 

sürög- forog immer geschäftig sein fellelkesül  sich begeistern 

elszomorodik traurig werden zseb  -e (Hosen)tasche 

kacag ~ nevet lachen kitol vkivel  jn. austricksen 
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e) Gryllus Vilmos: Véget ér a maszkabál  
 
Hallgasd meg a verset, és írd be a hiányzó betűket! / Höre dir das Gedicht 
an und ergänze es! 
 

l, ll? 
 

Bá. . ., bá. . ., maszkabá. . . 

Ju.....csi, Panka, Pista, Pá...... karja .......ába táncra á. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . . a fényes maszkabá. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . .  a fényes maszkabá. . .. 

 

Bá. . ., bá. . ., maszkabá. . . 

Tarka-barka  sapka, sá. . ., má. . .naszörp és sza. . .maszá. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . . a fényes maszkabá. . .. 

Á. . . a bá. . ., á. . . a bá. . ., á. . .  a fényes maszkabá.... 

 

Bá. . ., bá. . ., maszkabá. . . 

Minden je…….mez sorban á. . ., de e……fogyott a nóta már,  

hát véget ért, jaj, de kár, véget ért a maszkabá. . .. 

 

véget ér  zu Ende gehen elfogyott es gibt keine 

mehr 

sorban áll Schlange stehen Jaj, de kár! Ach, wie schade! 

 

f) Kérdezzük egymást! / Fragen wir einander! 
 
– Minek öltözöl farsangkor? 

• Bohócnak öltözöm. 

• Napocskának ____________________________. 

• Kalóz……….. ____________________________. 

• Medve……… ____________________________. 

• Elefánt…….. ____________________________. 
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g) Kérdezzétek egymást! / Fragt einander! 

 – Szereted a fánkot?  

 – Igen, nagyon szeretem. / Nem szeretem. 

 

 

h) Olvasd el a következő szöveget, és felelj a kérdésekre! / Lies 
folgenden Text und beantworte die Fragen! 

 
A farsang vízkereszttől (január hatodikától) hamvazószerdáig tart. Ilyenkor 

sok bál és vidám rendezvény van. A hamvazószerda a böjt kezdete, ami 40 
napig tart. Ezután a húsvét következik.  

A farsang idején különösen az utolsó néhány napon van sok rendezvény. 
A gyermekek és a felnőttek jelmezbálban mulatnak. A gyermekek általában 
valamilyen állatnak vagy mesefigurának öltöznek.  

Egy jellegzetes farsangi étel a fánk. 
Híres szokás Magyarországon a mohácsi busójárás. A Duna partján, 

Mohács városában fából készítenek álarcokat a farsangi jelmezes felvonulásra, 
amely minden évben farsangvasárnap van. 
 
– Mikor kezdődik a farsang? 
___________________________________________________ 
– Milyen rendezvények vannak a farsang végén? 
___________________________________________________ 
– Minek öltöznek a gyerekek? 
___________________________________________________ 
– Mi egy tipikus farsangi étel? 
___________________________________________________ 
– Melyik városban van Magyarországon a busójárás? 
___________________________________________________ 
– Hol van ez a város? 
___________________________________________________ 
– Mikor van a busójárás? 
___________________________________________________ 
– Melyik nap a böjt kezdete? 
___________________________________________________ 
– Hány napig tart a böjt? 
___________________________________________________  
 

málnaszörp   csoki    almalé      
szendvics      kakaó   hamburger   tea  
sült krumpli    hasábburgonya 
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5. Húsvét 
 

 
 

 
hamvazószerda 

böjt 
böjtöl 

 

 
hímes tojás 
asztali dísz 

tojásfa 
 
 

nagyhét 
zöldcsütörtök
nagypéntek 

nagyszombat
húsvétvasárnap 

húsvéthétfő

 
nyuszi 

ajándékot hoz 
ajándékot kap 

tojást fest 
 

piros tojás 
sonka 
torma 

csokitojás 
csokinyuszi 

bárány 

egyházi ünnep
Krisztus feltámadása 

templom 
barka 

körmenet  

 
 

húsvét 
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Szavak / Wörter 
húsvét Ostern 

egyházi ünnep -s kirchliche Fest 

feltámadás -e Auferstehung 

barka -s Palmkätzchen 

hímes tojás -s Osterei 

bárány  -s Lamm 

locsolás  -s Begießen ~ ein ungarischer Brauch 

hamvazószerda  - r Aschermittwoch  

 böjt -e Fastenzeit 

böjtöl fasten 

Krisztus feltámadása Auferstehung Christi 

templom -e Kirche 

barka -s Palmkätzchen 

körmenet  -e Prozession  

piros tojás rotes Ei 

sonka -r Schinken 

torma -r Kren, -r Meerrettich 

csokitojás -s Schokoei, -s Schokoladenei 

csokinyuszi -r Schokohase 

nyuszi -r Hase, -s Häschen 

bárány -s Lamm 

ajándékot hoz Geschenk bringen 

ajándékot kap Geschenk bekommen 

tojást fest Eier bemalen 

nagyhét -e Karwoche 

zöldcsütörtök -r Gründonnerstag 

nagypéntek -r Karfreitag  

nagyszombat -r Karsamstag 

húsvétvasárnap -r Ostersonntag 

húsvéthétfő -r Ostersonntag 

hímes tojás das verzierte Osterei 

asztali dísz -r Tischschmuck 

tojásfa -r Eierbaum 
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1. Olvasd el a következő húsvéti üdvözletet, és írj te is a nagymamádnak! 
/ Lies folgende Osterkarte und schreib eine an deine Oma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Olvasd el a szöveget, és felelj ennek alapján a kérdésekre! / Lies 
folgenden Text und beantworte aufgrund des Textes die Fragen! 

 
Kedves Kisunokám! 

Örülök, hogy együtt ünnepeljük a húsvétot, Krisztus feltámadásának ünnepét. 

Persze tudom, hogy te főleg annak örülsz, hogy az egész nagyhéten szünet 

van az iskolában. Biztosan készülődtök már édesanyáddal. Sok tojást festetek 

húsvétra?   

Nagyapa és én vasárnap reggel várunk, és akkor hozza a nyuszi az 

ajándékokat. Remélem, találsz sok csokitojást és csokinyuszit a fészkekben a 

kertben. Húsvéthétfőn mindig locsolás van nálunk. A fiúk meglocsolják a 

lányokat kölnivízzel vagy parfümmel, de néha szódavízzel is. 

Az egész családot szeretettel várjuk,  

     

Nagymama  

 

 

 

 
Kellemes húsvéti ünnepeket 
 kíván  
 szeretettel            Kiss Anna 
           a Nagy család        Sopron  

           Petőfi Sándor út.3. 
     
             H-9400 

  
Felsőőr, 2010. ………..   
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– Mit ünnepelnek húsvétkor a keresztények? 
_____________________________________________________________________ 

– Mit csinálnak az emberek a nagyhéten? 
_____________________________________________________________________ 

– Ki hozza húsvétkor az ajándékot? 
______________________________________________________________________ 

– Mit hoz? 
______________________________________________________________________ 

– Hol vannak az ajándékok? 
______________________________________________________________________ 

– Milyen szokás van Magyarországon húsvéthétfőn? 
______________________________________________________________________ 

– Mit csinálnak ilyenkor? 
______________________________________________________________________ 

 

3. Olvasd el a locsolóverset! Lies folgendes Ostergedicht!  

 
Ajtó mellett állok, 

Piros tojást várok. 

Ha nem adják párjával, 

Elszököm a lányával! 
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6. Anyák napja 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy Bandó András 

 Az én anyukám  

Szeretem, amikor felkelek, 
jó lesz a kedvem, ha felnevet. 

Szeretem, amikor enni ad, 
azt is, ha álmából felriad. 

Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb, 
és persze kicsinykét kócosabb.  

Nem bánom azt sem, ha mérgesebb, 
ilyenkor talán még édesebb. 

Szeretem, amikor jót mesél, 
azt is, ha énvelem mendegél. 

Szeretem, amikor ad puszit, 
s húsvétkor hozza a kisnyuszit. 

Szeretem, amikor megdicsér, 
És ha a suliig elkísér. 

Szeretem, amikor rám hajol, 
homlokon csókol és átkarol. 

Szeretem, amikor dolga van,  
meglátom rajta, ha gondja van. 

Szeretem, amikor ölbe vesz, 
azt is, ha esténként kádba tesz. 

Szeretem, amikor kérdezem, 
jó-e ha öleli két kezem? 

Szeretem nagyon, ez nem vitás, 
annyira és úgy, mint senki más! 
 

jó a kedvem ~ ich bin gut gelaunt 
lesz – wird 
felnevet – beginnt zu lachen 
álom, (álmok, álmot, álmom) – r Traum 
felriad – aufschrecken  
van úgy – es kommt vor 
kicsinykét ~ egy kicsit – ein bisschen  
kócos – zersaust (Haare) 
nem bánom – mir macht es nichts 
mendegél ~ lassan megy ~ sétál – spazieren 
megdicsér – loben 
elkísér – begleiten 
hajol vkire – sich beugen über jn. 
rám – über mich, (auf mich) 
homlok – e Stirn 
átkarol – umarmen 
gond – e Sorge 
ölbe vesz – jn. auf den Schoß nehmen 
ölel – umarmen 
ez nem vitás – das ist keine Frage 
annyira – so sehr 
úgy – so 
mint – wie 
senki más – kein Anderer  

 
Aki értünk annyit,  
s oly szívesen fárad,  
dallal és virággal 
köszöntjük anyánkat. 

Népköltés 
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Felhasznált irodalom: Tamás Forgács: Ungarische Grammatik. Edition 
Praesens, Wien 2001. 
 

Hangok / Laute 
Magánhangzók  

(Selbstlaute / Vokale) 
Mássalhangzók  

(Mitlaute / Konsonanten) 

mély / dunkel magas / hell  egyjegyű 
aus einem Glied 

bestehend 

kétjegyű 
aus zwei Gliedern 

bestehend 
rövid 
kurz 

hosszú 
lang 

rövid 
kurz 

hosszú
lang 

b, c, d, f, g, h, j, k, 

l, m, n, p, r, s, z, v, 

cs, dz, gy, ly, ny, 

sz, ty, zs 

rövid * 

kurz  

hosszú 
lang  

rövid  
kurz  

hosszú 
lang  

aaa    

ooo    

uuu    

ááá   

óóó   

úúú   

eee   

iii    

ööö   

üüü    

ééé   

ííí    

őőő    

űűű    
b, s, z, 

… 

bb, ss, 

zz,…  

cs, sz, 

ny, … 

ccs, ssz, 

nny, … 

autó  teniszütő bab jobb szó hosszú 

   *Jeder Mitlaut kann kurz oder lang sein. 
Der lange Mitlaut wird doppelt 
geschrieben. 

 
 

Magánhangzó-illeszkedés / Vokalharmonie 

dunkle Selbstlaute im Wort → 
dunkle Endung: ablak + ok 

helle Selbstlaute im Wort → helle 
Endung: gyerek + ek 

gemischte Selbstlaute → meist 
dunkle Endung: leány + ok 

Die Regel der Vokalharmonie wird beim 

Anhängen aller Endungen 

(außer bei –ig, -kor, -i) berücksichtigt. 

 
 

Szóhangsúly / Betonung des Wortes 

ajtó 

ceruza 

iskola 

tolltartó 

In jedem ungarischen Wort ist die  

erste Silbe betont 
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egy gyerek, öt táska, tíz ház,  

sok gyerek, néhány füzet 

Nach Zahlen und Mengenangaben steht das 

Hauptwort oder Eigenschaftswort immer in 

Einzahl. 

egy kosár alma, 5 kiló dió Obst- und Gemüsenamen werden in Einzahl 

verwendet, auch wenn mehrere von der 

gleichen Sorte gemeint sind. 

 
 
 
 
 
 
 

Többes szám / Mehrzahl / Plural 
Főnevek 

Hauptwörter / Substantive 

Melléknevek  

Eigenschaftswörter / Adjektive 

ki? / mi? kik? / mik? milyen?  milyenek? 

autó  autók jó jók 

kréta kréták sárga sárgák 

este esték fekete feketék 

ablak ablakok magas magasak 

toll tollak nagy nagyok 

füzet füzetek szép szépek 

mérnök mérnökök vörös vörösek ! kein ‚ö’ 

~ - / -´/ -o- / -a- / -e- / -ö-  +  k ~  - / -´/ -a- / -o-/ -e- / +  k 

kivételek /Ausnahmen* kivételek /Ausnahmen* 

pohár poharak régi régiek 

szobor szobrok hosszú hosszúak 

mű művek bő bővek 

~ Änderung im Stamm  + k 

 

~ Bindevokal nach Selbstlaut  +  k 
~ Änderung im Stamm  + k 

*weitere Ausnahmen im Anhang Seite 155 
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Tárgyeset / 4. Fall / Akkusativ 
Főnevek 

Hauptwörter /Substantive 

 Melléknevek 

Eigenschaftswörter / Adjektive 

ki / mi? kit / mit? kiket / miket? milyen? 

hány? 

milyet? 

hányat? 

milyeneket? 

ajtó ajtót ajtókat jó jót jókat 

baba babát babákat sárga sárgát sárgákat 

este  estét estéket fekete feketét feketéket 

ablak ablakot ablakokat magas magasat magasakat 

ház házat házakat nagy nagyot nagyokat 

füzet füzetet füzeteket szép szépet szépeket 

mérnök mérnököt mérnököket vörös vöröset vöröseket 

  öt ötöt  

~ - / -´/ -o- / -a- / -e- / -ö-  +  t ~  - / -´/ -a- / -o-/ -e- / +  t 
Bei vielen Wörtern auf –l,-r, 

-n, -ny, -j, -ly, -s, -sz, -z, -

zs: +t  
Außer bei vielen Einsilbigen 

 Bei vielen Wörtern 

auf –l,-r, -n, -ny, -j, -ly, 

-s, -sz, -z, -zs: +t 

 

asztal asztalt asztalokat angol angolt angolokat 

tanár tanárt tanárokat magyar magyart magyarokat 

banán  banánt banánokat finn finnt finneket 

lány lányt lányokat olasz olaszt olaszokat 

papagáj papagájt papagájokat grúz grúzt grúzokat 

pisztoly pisztolyt pisztolyokat    

kés kést késeket    

busz buszt buszokat    

ez ezt ezeket    

garázs garázst garázsokat    

kivételek / Ausnahmen kivételek / Ausnahmen 

kenyér kenyeret kenyereket bő bővet bőveket 

tó tavat tavakat    

szobor szobrot szobrokat    

~ Änderung im Stamm  + t 

 

~ Änderung im Stamm  + t 
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Igeragozás / Konjugation 

 
Igeidők / Verbzeiten 

 
Igemódok / Modi / Aussageweisen 

 
jelen / Präsens / Gegenwart 
 
 
múlt / Perfekt / Vergangenheit 
 
 
jövő / Futur / Zukunft 
 

kijelentő mód / Indikativ / Wirklichkeitsform 
 
 

feltételes mód / Konditional / 
Bedingungsform 

 
 

felszólító mód / Imperativ / Befehlsform 
 

 
  kijelentő mód / 

Indikativ 
feltételes mód / 

Konditional 
felszólító mód / 

Imperativ 
 

jelen / 
Präsens 

ø 
 

Zoli tanul. 
Kati a levelet írja. 

-na, -ne, -ná, -né 
 

Zoli tanulna. 
Kati a levelet írná. 

-j- /Angleichungen
 

Zoli tanuljon! 
Kati a levelet írja! 

 
múlt / 

Perfekt 

-t/-ott, -ett, -ött 
 

Zoli tanult. 
Kati a levelet írta. 

kij.m. múlt + volna 
 

Zoli tanult volna. 
Kati a levelet írta volna.

------------ 

 
jövő / 
Futur 

fog + infinitivus (-ni) 
 

Zoli tanulni fog. 
Kati a levelet fogja írni.

------------- -------------- 

 
 

hová? wohin hol? wo? honnan? woher? 

-ba,-be in -ban,-ben in  -ból, -ből aus 

-ra,-re auf, an -n,-on,-en,-ön auf, an -ról, -ről von … herunter 

-hoz,-hez,-höz zu + 3.F. -nál,-nél bei  -tól, től von … weg 

mellé neben mellett neben  mellől neben … weg 

alá unter alatt unter  alól unter … weg 

fölé über fölött über  fölül über… weg 

elé vor előtt vor  elől vor … weg 

mögé hinter mögött hinter  mögül hinter … weg 

közé zwischen között zwischen  közül zwischen…weg 

köré um herum körül um herum ----------  

felé in Richtung ------------ ----------- felől aus Richtung 
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HHaattáárroozzaattllaann  rraaggoozzááss  

UUnnbbeessttiimmmmttee  ((ssuubbjjeekkttiivvee))  KKoonnjjuuggaattiioonn  
 

 szabályos igék  
regelmäßige Verben 

-s/-sz/-z végű igék  
Verben auf -s/-sz/-z  

 

én tanulookk  kéreekk  ülöökk  olvasookk  veszeekk  főzöökk  
te tanulsszz  kérsszz  ülsszz  olvasooll  veszeell  főzööll  
ő/ Ön tanul-----  kér----  ül----  olvas---  vesz---  főz---  
mi tanuluunnkk  kérüünnkk  ülüünnkk  olvasuunnkk  veszüünnkk  főzüünnkk  
ti tanulttookk  kértteekk  ülttöökk  olvasttookk  vesztteekk  főzttöökk  
ők/ Önök tanulnnaakk kérnneekk  ülnneekk  olvasnnaakk vesznneekk  főznneekk 
 

 -ít és két msh. végű igék  
Verben auf –ít oder zwei 

Mitlaute  
 

ikes igék* 
Verben auf –ik  

 

 

én tanítookk  festeekk  küldöökk  lakoomm  eszeemm  vetődöömm 

te tanítasszz  festeesszz  küldeesszz  laksszz  eszeell  vetődsszz 

ő/ Ön tanít---  fest----  küld---  lakik  eszik  vetődik 

mi tanítuunnkk  festüünnkk  küldüünnkk  lakuunnkk  eszüünnkk  vetődüünnkk

ti tanítottookk  festetteekk  küldöttöökk  lakttookk  esztteekk  vetődttöökk 

ők/ Önök tanítannaakk  festenneekk  küldeenneekk  laknnaakk  esznneekk  vetődnneekk

    * die regelmäßige Beugung 

dieser Verben wird immer 

häufiger: lakok, eszek, … 
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HHaattáárroozzootttt  rraaggoozzááss    

BBeessttiimmmmttee  ((oobbjjeekkttiivvee))  KKoonnjjuuggaattiioonn  
 

 szabályos igék  
regelmäßige Verben 

-s/-sz/-z végű igék  
Verben auf -s/-sz/-z  

 

én tanuloomm  kéreemm  ütöömm  olvasoomm  veszeemm  főzöömm  
te tanuloodd  kéreedd  ütöödd  olvasoodd  veszeedd  főzöödd  
ő / Ön tanulja  kéri  üti  olvassa*  veszi  főzi  
mi tanuljuukk  kérjüükk  ütjüükk  olvassuukk**  vesszüükk**  főzzüükk**  
ti tanuljáttookk  kériteekk  ütitteekk  olvassáttookk**  veszitteekk  főzitteekk  
ők/ Önök tanuljjáákk kériikk  ütiikk  olvasssáákk vesziikk  főziikk 
 

 -ít és két msh. végű igék  
Verben auf -ít oder zwei 

Mitlaute  
 

ikes igék 
Verben auf -ik* 

 

 

én tanítoomm  festeemm  küldöömm  iszoomm  eszeemm   

te tanítodd  festeedd  küldöödd  iszoodd  eszeedd   

ő/ Ön tanítja  festi  küldi  isszaa**  eszii   

mi tanítjuukk  festjüükk  küldjüükk  isszuukk  esszüükk**   

ti tanítjáttookk  festitteekk  külditteekk  isszáttookk**  eszitteekk   

ők/ Önök tanítjákk  festikk  küldiikk  isszáákk**  esziikk   

    * Wenn der Stamm auf -s, -sz,  

-z endet, gleicht sich das „j” der 

Endung dem Mitlaut am Ende 

des Stammes an: olvassa, issza 

visszük, főzzük, esszük stb. 
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határozatlan ragozás 
 

határozott ragozás 

 1. Kit? Mit? Kiket? Miket?  Annát,  Budapestet 

 2. egy könyvet  a könyvet  

 3. engem, téged, minket, titeket  őt, Önt/magát,  
őket, Önöket/magukat  
(auch wenn nur dem Sinn nach) 

 4. akit, amit, valakit, valamit,  
    valakiket, valamiket, mindenkit, 
    senkit, semmit 

 ezt, azt, ezeket, azokat  

 5.   magam(at), magad(at), magát … 

 6.   egymást 

 7. mindent, minden könyvet,  
     valamennyit (einige) 

 Mind(et), mindegyiket, az összeset, 
valamennyit (alle), egyiket, 
másikat,  

 8. hányat, mennyit, valamilyent,   
    semmilyent, akármilyent,  
    keveset, néhányat, sokat, ennyit, 
    annyit, mekkorát, ekkorát,   
    akkorát, egy másodikat, amilyet,  
    amilyeneket, … 

 melyik képet, melyiket, 
akármelyiket, semelyiket, 
valamelyiket, hányadikat, a 
másodikat,  
amelyiket = amelyet 

 9.   barátomat, barátaimat, Katiét,  

10.  Tudom (azt), ki jön ma hozzám. 
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Mutató névmás / hinweisendes Fürwort / Demostrativpronomen 
 EZ. 

(Sg.)  
MZ. 
(Pl.) 

  Sg.  Pl. 

1. Fall ez 
az 

ezek 
azok 

hol? ebben, 
ezen, 
ennél 
abban, 
azon, 
annál 

ezekben, 
ezeken, 
ezeknél 
azokban, 
azokon, 
azoknál 

4. Fall ezt  
azt 

ezeket 
azokat 

hova? 
 

ebbe, erre, 
ehhez 
abba, arra, 
ahhoz 

ezekbe, ezekre, 
ezekhez 
azokba, azokra, 
azokhoz 

-nak 
-nek 

ennek 
annak 

ezeknek
azoknak

honnan? ebből, 
erről, ettől 
abból, 
arról, attól 

ezekből, 
ezekről, ezektől 
azokból, 
azokról, azoktól 

-val 
-vel 

ezzel /  
evvel 
azzal /  
avval 

ezekkel 
 
azokkal 

 

mikor? ekkor 
akkor 

 

Ez itt Pál, az ott Éva. Ma jön Zoli, ezt már tudom. Azt már tudom, hogy Zoli ma jön. 
 

Kérdőszavak / Fragewörter / Interrogativpronomen 
 

1. Fall EZ. 1. F. MZ. 4. Fall EZ. 4. Fall MZ. 3. Fall EZ. 3. Fall MZ. 
ki? 
  

kik? kit? kiket? kinek? kiknek? 

mi?  mik? mit? miket? minek? miknek? 
milyen a 
…?  
 

milyenek 
a …?  
 

milyet? 
 

milyeneket? milyennek? milyeneknek?

melyik?  melyek? melyiket? 
 

melyeket? melyiknek? 
 

melyeknek? 

hány?  ---------- hányat? ---------- hánynak? ---------- 
hányadik? ---------- hányadikat? ---------- hányadiknak? ---------- 

hol?  hova?  honnan? 
hányadikán? 
mikor?  hány órakor? mettől meddig 

ott, úgy, olyan, 
ugyanolyan, 
akkora, annyi,  
annyiadik, … 
annak, onnan,  
akkorát, … 

itt, így, ilyen, 
ugyanilyen,  
ekkora, ennyi, 
ennyiedik,…   
ennek, innen, 
ekkorát, … 

ez

az
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Személyes névmások / Persönliche Fürwörter / 
Personalpronomina 

1. Fall / Alanyeset 4. Fall / Tárgyeset 3. Fall / Részes eset 

én engem nekem 

te téged neked 

ő / Ön őt / Önt neki / Önnek 

mi minket nekünk 

ti titeket nektek 

ők / Önök őket / önöket nekik / Önöknek 

 

 

Nyelvtani szakkifejezések / Fachbegriffe 
Adjektiv Eigenschaftswort melléknév 
Akkusativ 4. Fall tárgyeset 
Angleichung -j- wird in der best. 

Konjugation zu -s/-sz/-z 
hasonulás 

bestimmte Konjugation bestimmte Beugung des 
Verbs 

határozott ragozás / 
tárgyas ragozás 

Dativ 3. Fall  részes eset 
Demonstrativpronomen hinweisendes Fürwort mutató névmás 
Futur Zukunft jövő idő 
Imperativ Befehlsform felszólító mód 
Indikativ  Wirklichkeitsform kijelentő mód 
Infinitiv Nennform főnévi igenév 
Interrogativpronomen Fragewort kérdő névmás 
Konditional Bedingungsform feltételes mód 
Konjugation Beugung des Verbs igeragozás 
Nominativ 1. Fall alanyeset 
Numerale Zahlwort számnév 
Perfekt  Vergangenheit múlt idő 
Personalpronomen persönliches Fürwort személyes névmás 
Plural Mehrzahl többes szám 
Präsens Gegenwart jelen idő 
Singular Einzahl egyes szám 
Substantiv Hauptwort főnév 
Tempuszeichen Zeichen der Zeit igeidő jele 
unbestimmte 
Konjugation 

unbestimmte Beugung des 
Verbs 

határozatlan ragozás 
/ alanyi ragozás 

Verb Zeitwort, Tunwort ige 
Vokalschwund ein Selbstlaut fällt aus egy magánhangzó 

kiesése 
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Kivételek – többes szám, tárgyeset / Ausnahmen in Mehrzahl 

und Akkusativ 

Stammvokal ändert sich, wird kurz oder -v- im Stamm  
 többes 

szám 

Plural / 

Mehrzahl  

tárgyeset 

4.Fall / 

Akkusativ  

jelentés 

Bedeutung 

 többes 

szám 

Plural / 

Mehrzahl 

tárgyeset 

4.Fall / 

Akkusativ  

jelentés 

Bedeutung 

hó ------ havat !! -r Schnee kéz kezek kezet -e Hand  

tó tavak tavat !! -r See, -r 

Teich 

nyár nyarak nyarat -r Sommer 

szó szavak szót ! -s Wort tél telek telet -r Winter 

ló lovak lovat -s Pferd tér terek teret -r Platz 

tő tövek tövet -r Stamm hét hetek hetet -e Woche 

kő kövek követ -r Stein név nevek nevet -r Name  

cső csövek csövet -s Rohr kenyér kenyerek kenyeret -s Brot 

lé levek levet -r Saft egér egerek egeret -e Maus 

fű füvek füvet -s Gras tehén tehenek tehenet -e Kuh 

híd hidak hidat -e Brücke pohár poharak poharat -s Glas 

víz vizek vizet -s Wasser kosár kosarak kosarat -r Korb 

tűz tüzek tüzet -s Feuer szamár szamarak szamarat -r Esel 

kút kutak kutat -r Brunnen madár madarak madarat -r Vogel 

nyúl nyulak nyulat -r Hase mű művek művet -s Werk 

lúd ludak ludat -e Gans  bő bővek bővet weit 

úr urak urat -r Herr  kanál kanalak kanalat -r Löffel 

út utak utat -r Weg 

 

falu falvak falut -s Dorf 

Mehrzahl- und Akkusativbildung mit Vokalausfall:  

szobor   -ot → szobrot 
szobor szobrok szobrot -e Statue 
étterem éttermek éttermet -s Restaurant 
cukor cukrok cukrot -r Zucker 
majom majmok  majmot - r Affe 
sarok sarkok sarkot -e Ecke 
telek telkek telket -s Grundstück 
bátor bátrak bátrat mutig 
három -- hármat drei 
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Az idő / die Zeit 

Hány óra? Hány óra van?  
Milyen napszak van?  
Milyen nap van? 

Hány órakor?  
Milyen napszakban?  
Melyik napon? 

Mettől meddig? 
 

egy óra egy órakor egytől ötig 

két óra tíz perc két óra tíz perckor  

három óra múlt öt perccel három óra után öt 

perccel 

egy óra tíz perctől 

három óra ötig 

két perc múlva nyolc óra  

/ nyolc lesz két perc múlva 

két perccel nyolc óra 

előtt 

 

negyed kettő  negyed kettőkor  

fél négy fél négykor  

háromnegyed öt háromnegyed ötkor  

hajnal  hajnalban  

reggel reggel reggeltől estig 

délelőtt délelőtt  

dél délben  

délután délután  

este este  

éjjel / éjszaka éjjel / éjszaka  

éjfél éjfélkor  

hétfő hétfőn hétfőtől szombatig 

kedd kedden  

szerda szerdán  

csütörtök csütörtökön  

péntek pénteken  

szombat szombaton  

vasárnap vasárnap !!  

hét héten  

hónap hónapban  

január januárban januártól márciusig 

február februárban  

március márciusban  

április áprilisban  
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május májusban  

június júniusban  

július júliusban  

szeptember szeptemberben  

október októberben  

november novemberben  

december decemberben  

év évben  

2009 2009-ben 2009-től 2012-ig 

évszak évszakban  

tél télen nyártól télig 

nyár nyáron  

tavasz tavasszal tavasztól őszig 

ősz ősszel  
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A, Á 
a / az  der, die, das,   die (Mehrzahl) 
a kezedben in deiner Hand 
a polcon im Regal, auf dem Regal 
ablak (-ok, -ot, -om) -s Fenster 
ad vkinek vmit4 geben 
ágy (-ak, -at, -am) -s Bett 
ajándék (-ok, -ot, -om) -s Geschenk 
ajándékoz vkinek vmit schenken jm. etw. 
ajtó (-k, -t, -m) -e Tür 
akaszt vhova hängen (wohin) 
alacsony niedrig, klein 
alak (-ok, -ot, -om) -e Figur 
áll vhol stehen (wo) 
áll vhova s. stellen (wohin) 
állít vmit vhova stellen etw. (wohin) 
alma (-´k, -´t, -´m) -r Apfel 
almalé (~levek, ~levet, ~levem) -r Apfelsaft 
általános iskola (-´k, -´t, -´m) -e Grundschule (in Ungarn) 
arc (-ok, -ot, -om) -s Gesicht 
ásványvíz (~vizek, ~vizet, ~vizem) -s Mineralwasser 
asztal (-ok, -t, -om) -r Tisch 
az jener / jene / jenes 
az emeleten im Stockwerk 
azok jene (Mehrzahl) 
azt hiszem, … ich glaube, …. 

B 
baba (-´k, -´t, -´m) - e Puppe 
bajusz (-ok, -t, -om) -r Schnurrbart  
bajuszos bärtig 
banán (-ok, -t, -om) -e Banane 
bank (-ok, -ot, -om) -e Bank (als Geldinstitut) 
barack (-ok, -ot, -om) -r Pfirsich 
barátságos freundlich 
barátságtalan unfreundlich 
barna braun 
báty (-ák, -át, -ám) der ältere Bruder 
Bécs Wien 
benne drinnen 
beszél sprechen 
beszélget vkivel plaudern, sich unterhalten mit jm.  
betegápoló (-k, -t, -m) -r Krankenpfleger 
bicikli (-k, -t, -m) -s Fahrrad 

                                                 
4 vkinek = valakinek 
  vminek = valaminek 
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bohóc (-ok, -ot, -om) -r Clown 
bor (-ok, -t, -om) -r Wein 
buszmegálló (-k, -t, -m) -e Bushaltestelle 

C 
ceruza (-´k, -´t, -´m) -r Bleistift  
cica (-´k, -´t, -´m) -e Katze 
cukor (cukrok, cukrot, cukrom) -r Zucker 
cukrászda -e Konditorei / -e Zuckerbäckerei 

CS 
csacsi (-k, -t, -m) -r Esel 
csak nur 
cseresznye (-´k, -´t, -´m) -e Kirsche 
csésze (-´k, -´t, -´m) -e Tasse 
csík (-ok, -ot, -om) -r Streifen 
csíkos gestreift 
csillag (-ok, -ot, -om) -r Stern 
csinál machen 
csokoládé (-k, -t, -m) -e Schokolade 
csúnya häßlich 

D 
darab (-ok, -ot, -om) -s Stück 
dekagramm (deka) -s Dekagramm 
délben zu Mittag 
diák (-ok, -ot, -om) -r Schüler 
dió (-k, -t, -m) -e Nuss 
dob (-ok, -ot, -om) -e Trommel 
dob vkinek / vhová vmit werfen jm. / wohin etw.  
dobókocka (-´k, -´t, -´m) -r (Spiel-)würfel 
doboz (-ok, -t, -om) -e Schachtel 
dolgozik er/sie arbeitet 
dolgozószoba (-´k, -´t, -´m) -s Arbeitszimmer 
dzsúsz (-ok, -t, -om) -r Fruchtsaft  

E, É 
ebéd után nach dem Mittagessen 
ebédel zu Mittag essen 
édesség (-ek, -et, -em) -e Süssigkeit 
edző (-k, -t, -m) -r Trainer 
egér (egerek, egeret, egerem) -e Maus 
egy ein, eine, ein 
egy gyárban in einer Fabrik 
egy pár ein Paar 
egyenes vonal -e gerade Linie 
egyetem (-ek, -et, -em) -e Universität  
élelmiszer (Einzahl) (-ek, -t, -em) -e Lebensmittel (Mehrzahl) 
élet (-ek, -et, -em) -s Leben 
először zuerst 
elsején am ersten 
én ich 
ének (-ek, -et, -em) -s Lied 
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énekel singen 
eper (eprek, epret, eprem) -e Erdbeere 
épület (-ek, -et, -em) -s Gebäude 
erkély (-ek, -t, -em) -r Balkon 
erős stark 
és und 
esetleg vielleicht, eventuell 
este (-´k, -´t, -´m) am Abend 
eszik essen 
étel (-ek, -t, -em) -e Speise 
étlap (-ok, -ot, -om) -e Speisekarte 
ez dieser, diese, dieses 
ezek diese (Mehrzahl) 

F 
fa (-´k, -´t, -´m) -r Baum 
fagylalt (fagyi) (-ok, -ot, -om) -s Eis, -e Eiscreme 
fal (-ak, -at, -am) -e Wand 
fax (-ok, -ot, -om) -s Fax 
fehér weiß 
fekete schwarz 
fekszik liegen 
felvágott (-ak, -at, -am) -r Aufschnitt 
fésülködik sich kämmen 
fiam mein Sohn 
figyelem! Achtung! 
finom fein, schmackhaft 
fiú (-k, -t, -m) -r Bub, -r Knabe 
fizet zahlen 
focizik Fußball spielen 
fogat mos Zähne putzen 
foglalkozás (-ok, -t, -om) -r Beruf 
földszint (-ek, -et, -em) -s Erdgeschoß 
főz kochen 
fürdőszoba (-´k, -´t, -´m) -s Badezimmer 
füzet (-ek, -et, -em) -s Heft 

G 
gally (-ak, -at, -am) -r dünne Zweig 
gesztenye (-´k, -´t, -´m) -e Kastanie 
gesztenyepüré (-k, -t, -m) -r Kastanienreis 
gimnazista (-´k, -´t, -´m) -r / -e Gymnasiast/in 
gimnázium (-ok, -ot, -om) -s Gymnasium 
gitár (-ok, -t, -om) -e Gitarre 
golyóstoll (-ak, -at, -am) -r Kugelschreiber 
göndör lockig 

GY 
gyenge schwach 
gyerek (-ek, -et, -em) -s Kind 
gyík (-ok, -ot, -om) -e Eidechse 
gyöngysor (-ok, -ot, -om) -e Perlenreihe, -e Perlenkette 



 163 

gyümölcs (-ök, -öt, -öm) -s Obst 
gyümölcslé (~levek, ~levet, ~levem) -r Obstsaft 

H 
haj (-ak, -at, -am) -e Haare 
hálószoba (-´k, -´t, -´m) -s Schlafzimmer 
hanem sondern 
Hány éves a ....? Wie alt ist …? 
harkály (-ok, -t, -om) -r Specht 
harmadikán am dritten 
ház (-ak, -at, -am) -s Haus 
hazamegy er /sie geht nach Hause 
házi feladat (-ok, -ot, -om) -e Hausaufgabe 
hív  rufen 
hó (----, havat, havam) -r Schnee 
Hogy hívják édesapádat? Wie heißt dein Vater? 
Hogy hívnak? Wie heißt du? 
hosszúkás länglich 
hoz bringen 
húg (-ok, -ot, -om) die jüngere Schwester  
hullámos gewellt 

I, Í 
indul vhova abfahren wo 
ír schreiben 
írásvetítő (-k, -t, -m) -r Overheadprojektor 
író (-k, -t, -m) -r Schriftsteller 
íróasztal (-ok, -t, -om) -r Schreibtisch 
iroda (-´k, -´t, -´m) -s Büro 
iskola (-´k, -´t, -´m) -e Schule 
Iskolába járok. Ich gehe in die Schule. 
iszik trinken 
ital (-ok, -t, -om) -s Getränk 
itt hier 

J 
jár gehen (regelmäßig) 
járda (-´k, -´t, -´m) -r Gehsteig 
játszik spielen 
játszótér (~terek, ~teret, ~terem) -r Spielplatz 
jégkrém (-ek, -et, -em) -e Eiscreme 
jó  gut, brav 
joghurt (-ok, -ot, -om) -s Jogurt 
jóképű gutaussehend  
Jól érezzük magunkat. Wir fühlen uns wohl. 
Jól érzem magam. Ich fühle mich wohl. 
jön kommen 

K 
kakaó (-k, -t, -m) -r Kakao 
kamra (-´k, -´t, -´m) -e Kammer 
karcsú schlank 
karosszék (-ek, -et, -em) -r Armsessel 
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kávé (-k, -t, -m) -r Kaffee 
kedves nett 
kék  blau 
kék szemű blauäugig 
kenyér (kenyerek, kenyeret, kenyerem) -s Brot 
kép (-ek, -et, -em) -s Bild 
képeslap (-ok, -ot, -om) -e Ansichtskarte 
kér bitten, er/ sie möchte 
kérdés (-ek, -t, -em) -e Frage 
kerek rund 
kert (-ek, -et, -em) -r Garten 
készen van vmivel fertig sein mit etw. 
ki? wer? 
kicsi klein 
kifli (-k, -t, -m) -s Kipferl 
kik? wer (Mehrzahl) 
kiló (-k, -t, -m) -s Kilo 
kinek? wem? 
kocka (-´k, -´t, -´m) -r Würfel 
kockás kariert 
kolbász (-ok, -t, -om) -e Dauerwurst 
komoly ernst 
konyha (-´k, -´t, -´m) -e Küche 
korcsolya (-´k, -´t, -´m) -r Schlittschuh 
korcsolyapálya (-´k, -´t, -´m) -r Eislaufplatz 
korcsolyázik Eis laufen 
kórház (-ak, -at, -am) -s Krankenhaus 
könyvespolc (-ok, -ot, -om) -s Bücherregal 
körte (-´k, -´t, -´m) -e Birne 
körző (-k, -t, -m) -r Zirkel  
köszön vkinek begrüßen jn. 
kövér dick 
krémes (-ek, -t, -em) -e Cremeschnitte 
kréta (-´k, -´t, -´m) -e Kreide 
krumpli ~ burgonya -e Kartoffel 
kutya (-´k, -´t, -´m) -r Hund 

L 
labda (-´k, -´t, -´m) -r Ball 
labdázik Ball spielen 
lakik wohnen 
lány (-ok, -t, -om) -s Mädchen 
lát sehen 
leckét ír -e Hausaufgabe schreiben 
léggömb -r Luftballon 
lila lila 
liszt (-ek, -et, -em) -s Mehl  
liter (-, -t, -em) -r Liter 
ló (lovak, lovat, lovam) -s Pferd 
lóg vhol hängen (wo) 
lusta faul 
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LY 
lyuk (-ak, -at) -s Loch 

M 
ma heute 
magas hoch, groß 
magyarkönyv (-ek, -et, -em) -s Ungarischbuch 
magyaróra (-´k, -´t, -´m) -e Ungarischstunde 
magyartanár (-ok, -t, -om) -r Ungarischlehrer / -e 

Ungarischlehrerin 
máj (-ak, -at, -am) -e Leber 
majom (majmok, majmot, majmom) -r Affe 
mama (-´k, -´t, -´m) -e Mutter 
mappa (-´k, -´t, -´m) -e Mappe 
másik andere(r) 
másodikán am zweiten 
mászik  klettern 
matektanár (-ok, -t, -om) -r Mathelehrer 
meccs (-ek, -et, -em) -s Match 
meghívó (-k, -t, -m) -e Einladung 
megint wieder 
megy gehen, fahren 
meggy (-ek, -et, -em) -e Weichsel 
mérnök (-ök, -öt, -öm) -r Ingenieur 
mértékegységek, mennyiségek Maßeinheiten, Mengen 
mettől meddig? von wann bis wann? 
mi  wir 
mi? was? 
mik? was (Mehrzahl) 
Milyen a / az …? Wie ist der/die/das …..? 
Milyenek a / az ……-k? Wie sind die ……? 
minden nap jeden Tag 
mondat (-ok, -ot, -om) -r Satz 
mosakszik sich waschen 
mozdony (-ok, -ot, -om) -e Lokomotive 
mozi (-k, -t, -m) -s Kino 
munkába megy zur / in die Arbeit gehen 
múzeum (-ok, -ot, -om) -s Museum 

N 
nagy groß 
nagyanya (-´k, -´t, -´m) -e Großmutter 
nagyapa (-´k, -´t, -´m) -r Großvater 
nagyszüleim meine Großeltern 
nappali szoba (-´k, -´t, -´m) -s Wohnzimmer 
narancs (-ok, -ot, -om) -e Orange 
narancslé (~levek, ~levet, ~levem) -r Orangensaft 
négyemeletes  vierstöckig 
némettanár (-ok, -t, -om) -r Deutschlehrer, -e Deutschlehrerin
néni (-k, -t, -m) -e Tante 
népiskola (-´k, -´t, -´m) -e Volksschule 
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néz schauen 
nincs, nincsen ist nincht, ist kein(e) 
növény (-ek, -t, -em) -e Pflanze 
nővér (-ek, -t, -em) die ältere Schwester 

NY 
nyár (nyarak, nyarat, nyaram) -r Sommer 
nyáron im Sommer 

O, Ó 
okos klug, gescheit 
olló (-k, -t, -m) -e Schere  
olvas lesen 
óra (-´k, -´t, -´m) -e Uhr, -e Stunde 
osztály (-ok, -ot, -om) -e Klasse 
osztrák (-ok, -ot, -om) -r Österreicher/ -e Österreicherin, 

österreichisch 
ott dort 
otthon (-ok, -t, -om) zu Hause 
ovális oval 

Ö, Ő 
ő er / sie / es 
öcs  der jüngere Bruder 
öltözik sich anziehen 
öntöz gießen 
örül vminek sich freuen über/auf etw.  
ősz (-ök, -t, öm) -r Herbst 
ősz, ősz hajú grauhaarig 
őszibaracklé -r Pfirsichsaft 
ősszel  im Herbst  
öv (-ek, -et, -em) -r Gürtel 

P 
pad (-ok, -ot, -om) -e Bank / -e Schulbank  
palacsinta (-´k, -´t, -´m) -e Palatschinke 
pályaudvar (-ok, -t, -om) -r Bahnhof 
paradicsom (-ok, -ot, -om) -e Tomate 
persze freilich 
pihen sich ausruhen, sich erholen 
pincér (-ek, -t, -em) -r Kellner 
piros  rot 
pók (-ok, -ot, -om) -e Spinne 
polc (-ok, -ot, -om) -s Regal 
polgári iskola (-´k, -´t, -´m) -e Hauptschule 
posta (-´k, -´t, -´m) -e Post 
pötty (-ök, -öt, -öm) -r Tupfen 
pöttyös gepunktet, getupft 

R 
rádió (-k, -t, -m) -s Radio 
radír (-ok, -t, -om) -r Radierer 
rágógumi (-k, -t, -m) -r Kaugummi 
rajzol zeichnen 
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reggeli (-k, -t, -m) -s Frühstück 
reggelizik frühstücken 
rendel bestellen 
rendes ordentlich 
rendetlen unordentlich 
rendőrség (-ek, -et, -em) -e Polizei 
répa (-´k, -´t, -´m) -e Rübe 
repülőtér (~terek, ~teret, ~terem) -r Flughafen 
ritkán selten 
rokon (-ok, -t, -om) -r/-e Verwandte, verwandt 
rossz schlecht, schlimm 
rózsaszín rosa 

S 
sajnos leider 
sajt (-ok, -ot, -om) -r Käse 
saláta (-´k, -´t, -´m) -r Salat 
sárga gelb 
sárgarépa (-´k, -´t, -´m) -e Karotte 
sí (-k, -t, -m) -r Schi 
sima glatt 
só (-k, -t, -m) -s Salz 
sok viel 
somlói galuska (-´k, -´t, -´m) -e Somlauer Nockerln 
sör (-ök, -t, -öm) -s Bier 
sötét dunkel 
sütemény (-ek, -t, -em) -e Mehlspeise 

SZ 
szabály (-ok, -t, -om) -e Regel, -e Vorschrift 
szakáll (-ak, -at, -am) -r Vollbart 
szakállas vollbärtig 
szalámi (-k, -t, -m) -e Salami 
szám (-ok, -ot, -om) -e Zahl  
szamár (szamarak, szamarat, szamaram) -r Esel 
számol rechnen 
szánkó (-k, -t, -m) -e Rodel, -r Schlitten 
szánkózik rodeln, Schlitten fahren 
szék (-ek, -et, -em) -r Sessel 
szekrény (-ek, -t, -em) -r Schrank 
szelet (-ek, -et, -em) -e Scheibe, -s Stück 
szem (-ek, -et, -em) -s Auge 
szemüveg (-ek, -et, -em) -e Brille 
szemüveges bebrillt  
szép schön 
szeret lieben, mögen 
szerintem  meiner Meinung nach 
szilva (-´k, -´t, -´m) -e Zwetschke 
színház (-ak, -at, -am) -s Theater 
szó, szavak, szót, szavam -s Wort, -e Vokabel 
szoba (-´k, -´t, -´m) -s Zimmer 
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szomorú traurig 
szomszéd (-ok, -ot, -om) -r Nachbar 
szorgalmas fleißig 
szögletes eckig, kantig 
szőke hajú blond (blond haarig) 
szőlő (-k, -t, -m) -e Weintraube 
szüleim meine Eltern 
születésnap (-ok, -ot, -om) -r Geburtstag 
születésnapjára zu seinem / ihrem Geburtstag 
szürke grau 

T 
tábla (-´k, -´t, -´m) -e Tafel 
találkozik vkivel sich treffen mit jm. 
tanár (-ok, -t, -om) -r Lehrer 
tanár úr (~ urak, ~ urat, ~ uram) Herr Professor (Anrede) 
tanárnő (-k, -t, -m) Frau Professor (Anrede) 
tánc (-ok, -ot, -om) -r Tanz 
táncol tanzen 
tankönyv (-ek, -et, -em) -s Lehrbuch 
tanterem (~termek, ~termet,~termem)  -s Klassenzimmer 
tanuló (-k, -t, -m) -r Schüler 
táska (-´k, -´t, -´m) -e Tasche  
tavasz (-ok, -t, -om) -r Frühling 
tavasszal im Frühling 
te du 
tea (-´k, -´t, -´m) -r Tee 
tej (-ek, -et, -em) -e Milch 
tejföl (-ök, -t, -öm) -r Sauerrahm 
tél (telek, telet, telem) -r Winter 
télen  im Winter 
terasz (-ok, -t, -om) -e Terrasse 
Tessék. Bitte. 
testnevelésóra (-´k, -´t, -´m) -e Turnstunde 
testvér (-ek, -t, -em) -s Geschwister 
tévé (-k, -t, -m) -r Fernseher 
tévét néz fernsehen 
tízóraizik jausnen 
tojás (-ok, -t, -om) -s Ei 
toll (-ak, -at, -am) -r Füller / -r Kugelschreiber 
torma (-´k, -´t, -´m) -r Kren 
torta (-´k, -´t, -´m) -e Torte 
tök (-ök, -öt, -öm) -r Kürbis 
töltőtoll (-ak, -at, -am) -e Füllfeder 
túró (-k, -t, -m) -r Topfen 

TY 
tyúk (-ok, -ot, -om) -e Henne 

U, Ú 
uborka (-´k, -´t, -´m) -e Gurke 
újság (-ok, -ot, -om) -e Zeitung 
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uszoda (-´k, -´t, -´m) -s Schwimmbad 
út (utak, utat, utam) -r Weg, -e Straße 
utazik reisen 
utca (-´k, -´t, -´m) -e Straße, -e Gasse 
uzsonna (-´k, -´t, -´m) -e Jause 

Ü, Ű 
üdítő (-k, -t, -m) -s Erfrischungsgetränk 
ügyes geschickt 
ügyetlen ungeschickt 
ül sitzen 
ül vhol sitzen (wo) 
ül vhova sich setzen (wohin) 
ültet pflanzen 
ültet vmit vhova  setzen etw. (wohin) 
ünnep (-ek, -et, -em) -e Feier 
ünnepel feiern 
űr  -r Weltraum 
üveg (-ek, -et, -em) -e Flasche 

V 
vacsorázik zu Abend essen 
vagy du bist …… 
vagyok ich bin …… 
vaj (-ak, -at, -am) -e Butter 
van ist vorhanden, befindet sich, ist 
van vkinek vmije haben 
vár vmire warten auf etw. 
vár vmit etw. erwarten 
város (-ok, -t, -om) -e Stadt 
vásárol einkaufen 
váza (-´k, -´t, -´m) -e Vase 
velünk együtt mit uns zusammen 
vesz nehmen, kaufen 
vidám lustig 
világos hell 
villamos (-ok, -t, -om) -e Straßenbahn 
virág (-ok, -ot, -om) -e Blume, -e Pflanze 
virágcsokor (~csokrok, ~csokrot, 
~csokrom) 

-r Blumenstrauss  

virágot öntöz Blumen gießen 
virágot ültet Blumen pflanzen 
virsli (-k, -t, -m) -s Würstel 
vonal (-ak, -at, -am) -e Linie 
vonalas liniert 
vonalzó (-k, -t, -m) -s Lineal 
vonat (-ok, -ot, -om) -r Zug 
vonatra száll in den Zug einsteigen 
vörös hajú rothaarig 

Z 
zebra (-´k, -´t, -´m) -s Zebra 
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zongora (-´k, -´t, -´m) -s Klavier 
zöld  grün 
zöldség (-ek, -et, -em) -s Gemüse 
zuhanyozik duschen 

ZS 
zsemle (-´k, -´t, -´m) -e Semmel 
zsiráf (-ok, -ot, -om) -e Giraffe 
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I. lecke 

a) B. állatnevek: zebra, zsiráf, tigris, elefánt 
 

tavasz  nyár ősz tél 
március június szeptember december 
április július október január 
május augusztus november február 

 
b) Gyakorlatok 

 
1. ház, hat, ajtó, énekelek, lányok, fiúk, tűz, tó , áll, olló, tolltartó 
2. hosszú, kék, olló, asszony, busz, busszal, annyi, jobb, több, áll, megálló  
3. iskola, tolltartó, tanterem, gyerekek, tanár, papa, vonalzó 
4. komputer, autó, rádió, motor, papír, mandarin, busz, kicsi, banán, cukkini, radír,   dzseki, 

dzsúsz, tigris, telefon, zsiráf, zebra, citrom, három 
5. Lassan jár a csiga-biga, táskájában eleség. 
          Várja otthon lánya, fia, csiga-biga-feleség. 
 
12.  

akorrtt ekmoprtu aaánnsz aóut 

traktor komputer ananász autó 

akló áeeflnt áigrt iilrsv 

kóla elefánt gitár virsli 

áfirzs eoóbkrt aaikppr adósz 

zsiráf október paprika szóda 
 
II. lecke 

 
7. 

c) ablak, ajtó, tábla, szekrény 
d) kréta, asztal, lámpa, ajtó 
e) iskola, ablak, kék, könyv, vonalzó 

 
8.  

asztal, kréta, hosszú, régi, vonalzó 
 

9.  
kicsi       hosszú       tolltartó       kerek       nagy 

 
10.  

f) só – szó 
g) sír – zsír  
h) zár - szár  
i) szász –  száz 
j) zsák 
  
 

11. 
Mozdony  
S, sz, beh, sok súly 
Meg se mozdul! 
Friss szenet, ha bekapok, 
messze, messze 
szaladok, szaladok.     Illyés Gyula 
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12.  
a, á: hat ház, nagy tábla, három asztal 
o, ó: sok olló, nyolc óra, hosszú tolltartó 

 
13.  

A  bohóc      
Vidám  legény  a   bohóc,  
Piros   haja   csupa   kóc,     
Ide  lép,  oda   lép,  
A  zubbonya   búzakék. 
 
Lengő   inge   pepita,  
lobog   rajta    pántlika,  
vihoncol,   nótázik,  
karikákkal     mókázik. 
 
Csupa   fintor,    csupa    folt,  
Csupa   masli,   csupa   gomb,  
Csupa   csengő,   csupa   szín,  
Csupa   csuda   karmazsin.       

Szepesi Attila 
 

15.  
 

t o l l t a r t ó a n m k l p

ö b v t a j l y á u g h z s a

l z í ő n m z s r i o ö m l ú

t s t u á é n e t á b l a ö í

ő p s g r k p í g ó h m l e g

t k c ó a é ő f y á e z é t o

o á í e s p u ó ü l ó ő j u l

l a ü o r f é t n z m b v s y

l s é á d u u z t r e e í z ó

ó á ö l j m z n á r d t b t s

i o h a v s n a b ű d e é r t

ű ó g y e p ó u m ö l i z t o

a g n r r a d í r g u m i h l

t ö m n á é r ü o é p l u j l

k r é t a é ó f á á h k ö c á

 
III. lecke 
 
6. 

négy     nővér 
kilenc       édesapa    
egy     testvér       
ezer     mérnök 

 
17.  

öcsém, bátyám, nővérem, családom 
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21. 
 

r s t i é d e s a n y a ü l m 

ő n a g y b á c s i k t d z k 

a u ű n r z k l o d í a ő n ö 

s h v t l ő m n z n n s z b c 

ú m ú é t é z a ű s ő n r a s 

á í j g á a á g ö l v á o m é 

d h k r o i b y ú h é a u a m 

i é h á s m k p z l r u n m ú 

n í ú e n í c a í ű e r o y h 

é l i a s ő m p j h m k k g é 

n o ű p ú a b a r é g s a a ö 

y z l í j ú r m k d l á t n u 

g é a ő v m á y t á b í b n ű 

a s á b r é t a p a s e d é z 

n é u n o k a t e s t v é r á 

 
IV. lecke 

 
1.  

kerek – kérek – kerék   vasárnap – vásár 
tévé – teve    kettő – két 
olló, vonalzó, ceruza, gyümölcs, vevő, eladó 
szőke, barna, szakállas, alacsony, hosszú, nővér  
 

21.  
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V. lecke 
1. 

hosszú, asztal, éjjeliszekrény, nappali szoba, kanapé, terasz,      
alatt, előtt, mellett, mögött, között  

14. 
fürdőszoba - Badezimmer    hálószoba - Schlafzimmer  nappali - Wohnzimmer 
ebédlő - Esszimmer  gyerekszoba - Kinderzimmer folyosó - Vorzimmer 
konyha - Küche  előszoba – Vorzimmer 

 
VI. lecke 
 
1. 

Matyi, magyar, vagyok, vagytok,  
gyöngysor, figyelem, gyík,  

          egy tyúk, nagy kutya,  
         Vegyetek négy ketyegő órát! 
 
 
VII. lecke 
 
1. 

Péterrel, forró, Feri, erre, reggeli, óra, három órakor,  
Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. 

 
13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

á m t a n u l ő ü o t s e f i 

k e s z u t á n c o l r n a á

z t ű r v b z u c k n d g ű ö

m é e r e g g e l i z i k h l 

n v i k l ö s t t z t b á r t 

e é s d f ő z s h o n t l í ö

h z ő í a é í m r g l é u l z 

i i r í z é m n á l ű f e o i 

p k e ö j k á é i o í m b z k 

k n í é i z g ű s d b m é j b

á v c z i s e g ő n p í d a í 

d s s k l i ű é c m á u e r ő

í e a r ő s a v l o t e l j b

l j á ű k n ű ö s é e ű r b ű

ő í é k b i c i k l i z i k é
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IX. lecke 
 
17. 
 
ő b ű u n e k t e k z m é s ú

ű k o e b a t i s c ő t i f z

t é r ö z c g a v e t e ű i n

e ü d i c p ú y k n i ú z ú ő

t s é e v c s t p d e k e n v

g e y s s g é f ú a z n j a é

y r e ú e a l n t o p e ő k r

e ő é t ú m n g e r h á y l é

r u h t k e z y e k ö l n e n

e ű i k k f é z á s a é g a e

k z ü e r m g e i n p o y n k

n t m v ű e d h ű ö a e p r l

e a é d r é ő v s s z k ű c j

k ú l i b f e d j o m é h ú g

ű e s l á n y n a k ő v ő e b

 
X. lecke 
 
16. 

üzlet, színház, templom, iskola, egyetem, mozi, lakás 
 
Ismétlő feladatok 
 
1. Több megoldás lehetséges. Pl.: 

– Szia, hogy hívnak? 
– Nagy Katalin vagyok. 
– Hány éves vagy? 
– Tizenegy. 
– Hol laksz? 
– Kőszegen. És te? 
– Én Bécsben. 
– Van testvéred? 
– Sajnos nincs. És neked van? 
– Igen, egy öcsém és egy nővérem van. 

 
4.  

ceruza 
tolltartó 
könyvespolc 
mozi 
autóbusz 

 
11. 

– Szia, ugye te egy új iskolába jársz ebben az évben? 
– Igen, már gimnáziumba járok. 
– Milyen? 
– Szerintem jó.  



– Jók a tanárok? 
– Általában igen, a matektanárt nagyon szeretem. 
– Hány gyerek van az osztályodban? 
– Huszonhét. 
– Van nálatok télen sítábor vagy tavasszal sportnap? 
– Sítábor csak a második osztályban, de sportnap télen és tavasszal is van. 
– Mikor van a következő szünet? 
– Pünkösdkor, de sajnos csak két nap. 

 
13. 

Júliusban kezdődik a nyári szünet. Én a nagymamámhoz utazom július 10-én, és július 
23-án Németországba megy az egész család. Te mit csinálsz a nyáron? Mikor 
találkozunk? Én augusztusban otthon vagyok.   
Nagyon vár barátnőd   Kati 
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