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Tiszolczi Orsolya 

 

NEGYEDÉV: 

 

Elsajátítandó nyelvtani szabályok: 

 

- A nemek használata, értelmezése (er, sie, es, valamint: der, die, das) 

- Határozatlan névelők (ein, eine, ein) 

- Személyes névmások magabiztos használata 

- Szabályos igék ragozása 

- A sein ige ragozása 

- Kijelentő mondatok szórendje (egyenes és fordított) 

- Melléknevek állítmányként történő használata 

- Köszönésfajták 

- Bemutatkozás minimum 8 mondatban (név, lakhely, életkor, jellemzők, hobbi, stb.) 

- „in” és „aus” elöljárószó használata 

 

Szókincs: 

 

- Személyes névmások 

- Családtagok (kb. 15 db) 

- Szabályos igék (25 db) 

- Színek (10 db) 

- Melléknevek (20 db) 

 

Megválaszolandó kérdések: 

 

- Wie geht es dir? Hogy vagy? 

- Wie heisst du? Hogy hívnak? 

- Wo wohnst du? - Hol laksz? 

- Wie alt bist du? - Hány éves vagy? Milyen idős vagy? 

- Was bist du? - Mi vagy? Mivel foglalkozol? 

- Was machst du gern? - Mit csinálsz szívesen? Mivel foglalkozol szívesen? 

- Was ist das? - Mi az? 

-  

A negyedéves értékeléshez szükséges: 

- „Lazán németül” TK. Első leckéje, kitöltve 

- Német szöveg hangos, tiszta olvasása 

- Témazáró dolgozat 

- Beszélgetés (bemutatkozás, ismerkedés) 

 



FÉLÉV 

Elsajátítandó nyelvtani szabályok: 

 

- A nemek használata, értelmezése (er, sie, es, valamint: der, die, das) 

- Határozatlan névelők (ein, eine, ein) 

- Személyes névmások magabiztos használata 

- Szabályos igék ragozása 

- A sein ige ragozása 

- Kijelentő mondatok szórendje (egyenes és fordított) 

- Kérdő mondatok szórendje (eldöntendő és kiegészítendő kérdések) 

- Melléknevek állítmányként történő használata 

- Köszönésfajták 

- Bemutatkozás minimum 8 mondatban (név, lakhely, életkor, jellemzők, hobbi, stb.) 

- „in” és „aus” elöljárószó használata 

- Névelők tárgy esete (den, die, das, einen, eine, ein) 

- Főnevek tagadása és annak tárgy esete (kein, keinen, keine, kein) 

- Tagadás: nein, nicht, nichts helyes használata (valamint a „doch” illetve „ohne”szócska) 

- A haben ige ragozása 

- Felszólító mód  

- Főnevek többes száma (ennek szótári jelölése) 

- Melléknevek jelzőként történő használata 

- Birtokos személyes névmások és ezek ragozása 

-  

Szókincs: 

 

- Személyes névmások 

- Családtagok (kb. 15 db) 

- Szabályos igék (25 db) 

- Színek (10 db) 

- Melléknevek (20 db) 

- Számok 1-100 

- Foglalkozások (10 db) 

- Országok (10 db) 

-  

Megválaszolandó kérdések: 

 

- Wie geht es dir? Hogy vagy? 

- Wie heisst du? Hogy hívnak? 

- Wo wohnst du? - Hol laksz? 

- Wie alt bist du? - Hány éves vagy? Milyen idős vagy? 

- Was bist du? - Mi vagy? Mivel foglalkozol? 

- Was machst du gern? - Mit csinálsz szívesen? Mivel foglalkozol szívesen? 

- Was ist das? - Mi az? 

- Was sind das? - Mik azok? 

- Woher kommst du? - Honnan jössz? Honnan származol? 

- Was bist du von Beruf? - Mi a foglalkozásod? 



 

A féléves értékeléshez szükséges: 

- „Lazán németül” TK. első és második leckéje, kitöltve 

- Német szöveg hangos, tiszta olvasása 

- Témazáró dolgozat 

- Szóbeli felelet: beszélgetés (bemutatkozás, ismerkedés), harmadik személy bemutatása 

  



Igék, igeragozás: 

- WOHNEN  (ich wohne  du wohnst  er/sie/es wohnt wir wohnen 

- HEISSEN  (ich heisse  du heisst  er/sie/es heisst 

- HABEN  (ich habe du hast  er/sie/es hat  wir haben 

- MACHEN  (ich mache du machst  er/sie/es macht 

- SPIELEN (ich spiele du spielst er/sie/es spielt wir spielen 

- FRAGEN (ich frage du fragst er/sie/es fragt 

- ANTWORTEN (ich antworte du antwortest er/sie/es antwortet 

- SEIN  (ich bin du bist  er/sie/es ist wir sind 

- SPRECHEN (ich spreche du sprichst er/sie/es spricht 

- BRAUCHEN (ich brauche du brauchst es/sie/es braucht wir brauchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Melléknevek: 

schön szép 

hässlich csúnya 

gut jó 

schlecht rossz, helytelen 

alt öreg, régi 

jung fiatal 

neu új 

lieb kedves 

fein finom 

klug okos 

dumm buta 

süss édes, aranyos 

gesund egészséges 

klein kicsi 

gross nagy 

kalt hideg 

warm meleg 

laut hangos 

leise, still csendes 

schnell gyors 

 

SEHR NAGYON 

EIN BISSCHEN EGY KICSIT 



 


