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Ez egy cipő, úgymond csuka 
Pipát festett rá a cipész. 
– Nájki cipő – mondja lányom 
Rég ette érte a penész. 

Böröndi Lajos 

 
 

5. Vásárolunk  
 

o Mit csinálsz ma délután? 

 Vásárolni megyek. Velem jössz? 

o Szívesen. 

 

o Tetszik neked ez a ruha? 

 Igen, szerintem nagyon szép, és biztos jól áll neked. 

o Akkor ezt felpróbálom. 

 

• Segíthetek? 

 Köszönöm, egy 34-es nadrágot keresek. 

• Milyen színben? 

 Pirosat szeretnék. 

• Tessék, itt van. Fel lehet próbálni. Ott a próbafülke. 

 

 

Zsuzsa szombat délután Évával a bevásárlóközpontban van. Új nadrágot és 

pulóvereket szeretnének vásárolni. Bemennek az egyik butikba és körülnéznek. 

 

Zsuzsa: Nézd Éva, ott van egy szuper sötétkék farmernadrág! Megnézem, van-e 

                az én méretemben. 

Éva: Milyen méret kell neked? 

Zsuzsa: 34-es. 

Éva: Itt van egy. Próbáld fel! 

Zsuzsa: Hol vannak a próbafülkék? 

Éva: Ott, a pénztár mellett. 

 

…… Na, milyen? 

Zsuzsa: Nem tudom, a méret jó, de szerintem nem áll jól. 

Éva: Igazad van. Mit szólsz ahhoz a zöld nadrághoz? Idehozom. Próbáld fel! 
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Zsuzsa: Ez sokkal jobban áll, és nagyon kényelmes. Nem is annyira drága, 45   

              euróba kerül. Megveszem. 

Éva: Nekem az a piros pulóver tetszik. De sajnos nincs az én méretemben. 

Zsuzsa: Az a kék is jól néz ki. Nem tetszik? 

Éva: De, nagyon szép, de túl drága. 80 eurót nem adok egy pulóverért. 

Zsuzsa: Szerintem akkor most fizetünk, és elmegyünk egy másik boltba, hátha  

              ott találunk pulóvereket. 

Éva: Jó ötlet. 

 

Írd a ruhadarabok nevét a kép mellé! Sorold fel azokat, amelyek nem illenek 

a képhez! 

 

nadrág, kalap, sapka, zokni, szoknya, cipő, rövidnadrág, póló, pulóver, csizma, 

kesztyű, ing, blúz, pizsama, farmernadrág 

 
 

 
 

 Olvasd el az alábbi részletet, és felelj a kérdésekre a szöveg alapján! 

 

December 16. 
 
Megnéztük Radóval azt a babát, amit Picurka választott ki magának a játékbolt 

kirakatából. Elég jó baba, szőke kontya van, és zöld fehér csíkos ruhája. Radó 

is mondta, hogy megéri azt a pénzt, amibe kerül. 

Picurka egyébként kiskutyát szeretett volna karácsonyra, és megint nagy sírás 

volt, mikor apu kijelentette, hogy kutyát ne kérjen. Pedig már anyu is kezd 

gondolkozni rajta, hogy ahol annyian elférünk, ott még egy kisebb kutya is 

elférne. Hangosan gondolkozott, és apu nagyon mérges volt. El is vitte Picurkát 

hazulról, elmentek sétálni a játéküzlet felé, hogy Picurka válasszon magának 

egy szép babát. 
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Radóval mi is mindenfélét választottunk magunknak a kirakatból: sílécet, ródlit, 

fémépítőt, rádióépítőt, vegyészdobozt, társasjátékot, szerszámosládát, 

kézinyomdát, hogy csak a főbbeket említsem. De tőlem senki sem kérdi, mit 

választottam magamnak. 

Tanácskoztam Radóval, hogy mit ajándékozzak karácsonyra a szüleimnek. Ő 

is tanácskozott velem ugyanerről. Radó mindig azt mondja, hogy ajándéknál a 

meglepetés a fő. Nem kell, hogy drága legyen az az ajándék, de föltétlenül 

legyen meglepő. Minél meglepőbb, annál jobb. 

Mikor azután kérdezem tőle, hogy mi legyen az a meglepő, de nem drága 

ajándék, akkor csak összecsücsöríti a száját, és hallgat. 

A Feri meg a Novák minden este kizavarnak bennünket a szobából. 

Hallgatództunk Picurkával, és nagy kopácsolást hallottunk. 

Nem tudom, mit csinálhatnak, mert nappalra Feri bezárja a szekrényét, a 

kulcsot pedig, úgy látszik, magával viszi mindenhová, mert képtelen vagyok 

megtalálni. 

Most, ahogy itt ülök és gondolkozom, hirtelen az jutott eszembe, hogy 

ajándékozhatnék a szüleimnek egy szép domborművet. Gipszplakettem már 

van, csak vésni kell bele valamit. 

Már azt is tudom, hogy mit. Apu és anyu képmását fogom belevésni, azután 

kifestem és belakkozom. Gyönyörű lesz! 

  

Most keresek a fiókjaikban régi fényképeket, abból az időből, mikor még 

fiatalok voltak. Ha már vesződöm, legyenek nagyon szépek! 

Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

 

Mit szeretne Picurka karácsonyra? ___________________________________ 

Mi a szülők véleménye erről? 

_______________________________________________________________ 

Milyen ajándékok tetszenének a mesélőnek és barátjának? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mit mond Radó az ajándékozásról? __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Mit akar ajándékozni a mesélő a szüleinek?  

_______________________________________________________________ 

 

Nézz utána a könyvben, hogy zajlott a karácsonyi ajándékozás! 
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 Helyesírás 

Szóelemzés elve:  

Vannak olyan toldalékos szavak, amelyekben nem érvényes a szóelemzés fő 

szabálya, mert a szóelemeket módosult változatban írjuk: Pl. lélegzik 

(lélek+zik), jeggyel (jegy+vel) 

 

Állapítsd meg, mely szavakban írjuk a szóelemeket módosult változatban: 

ijedt, fusson, vízpart, erről, adhat, vízzé, azonban, anyja, abba, állj, otthon, 

kézzel 

 

Nyelvtan  

 

 

1. Tagadás I. 

 

Van macskád? – Nincs macskám. (Az én világom 3. lecke) 

Itt van Zoli? – Nincs itt.  

 

Olvasol? – Nem olvasok. 

Felmész az emeletre? – Nem megyek fel az emeletre. 

 

Moziba mész este? – Nem moziba megyek. 

Mész este moziba? – Nem megyek. 

1. Tagadás I. / Verneinung I. 
 
Nem síelek. Nem ma síelek. Nem én síelek.  
 

2. A ‚van‘ ige jelentései / Die Bedeutungen des Verbs ‚van‘ 
 
‚es gibt‘ / ‚sein‘ / ‚haben‘ 
 

3. lehet – man kann, man darf 
 
Itt nem lehet aludni. 
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Este mész moziba? – Nem este, [hanem délután]. 

Te mész moziba? – Nem én, [hanem Kati]. 

Akarsz focizni? – Nem akarok focizni. 

Ki akarsz menni a kertbe? – Nem akarok kimenni a kertbe. 

 

 

 

 

 

 

2. A ‚van‘ ige jelentései 

van 

 

                                 sein                    haben 

          Van kutyám. 

          Van füzeted? 

 

es gibt   sein – wo?   sein – wie/was?  

Van ma ebéd?          Itt vagyok.   Éhes vagyok. 

Van itt só?         Kati itt van.             Kati éhes. ---- 

Vannak itt cicák?  Hol vannak a fiúk?          Milyenek a lányok? 

        Mi ez? – Egy toll. 

A ‚van‘ ige tagadása  

 

a. van = es gibt 

Van ma ebéd? – Nincs ma ebéd. 

Vannak a kertben kutyák? – Nincsenek a kertben kutyák. 

Volt tegnap eső? – Nem volt tegnap eső. 

Voltak a kertben kutyák? – Nem voltak a kertben kutyák. 

 

van ↔ nincs volt ↔ nem volt 

vannak ↔ nincsenek voltak ↔ nem voltak 

 

A tagadószó mindig az előtt a szó előtt áll, 

amelyiket tagadjuk. / Das Verneinungswort 

steht immer vor dem Wort, welches wir 

verneinen. Das verneinte Wort ist immer betont. 
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b. van = sein – wo?   (ist hier) 

Itt van Zoli? – Nincs itt Zoli. 

Itt volt Zoli? – Nem volt itt Zoli. 

Otthon vagy vasárnap? – Nem vagyok otthon. 

 

itt vagyok nem vagyok itt itt voltam nem voltam itt 

itt vagy nem vagy itt itt voltál nem voltál itt 

itt van nincs itt itt volt nem volt itt 

itt vagyunk  nem vagyunk itt itt voltunk nem voltunk itt 

itt vagytok nem vagytok itt itt voltatok nem voltatok itt 

itt vannak nincsenek itt itt voltak nem voltak itt 

 

c. van = sein – wie/was? …(ist irgendwie, irgendwas) 

Éhes vagy? – Nem vagyok éhes. 

Éhes Kati? – Nem éhes Kati. 

Zoli orvos? – Nem orvos Zoli. 

Éhes volt Kati? – Nem volt éhes Kati. 

Ez ceruza? – Nem, ez nem ceruza, hanem toll. 
 

jó vagyok nem vagyok jó jó voltam nem voltam jó 

jó vagy nem vagy jó jó voltál nem voltál jó 

ő jó ----------- ő nem --- jó ő jó volt ő nem volt jó 

jók vagyunk  nem vagyunk jók jók voltunk nem voltunk jók 

jók vagytok nem vagytok jók jók voltatok nem voltatok jók 

jók -------------- nem --- jók jók voltak nem voltak jók 

 

d. van = haben 

Van kutyád? – Nincs kutyám. 

Volt kutyád? – Nem volt kutyám. 

 

van kutyám nincs kutyám volt kutyám nem volt kutyám 

van kutyád nincs kutyád volt kutyád nem volt kutyád 

van kutyája nincs kutyája volt kutyája nem volt kutyája 

van kutyánk nincs kutyánk volt kutyánk nem volt kutyánk 

van kutyátok nincs kutyátok volt kutyátok nem volt kutyátok 

van kutyájuk nincs kutyájuk volt kutyájuk nem volt kutyájuk 
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3. lehet  

Mit lehet enni?  
Hol lehet parkolni? – A ház előtt lehet parkolni. 
Nem lehet kinyitni az ablakot. 

Gyakorlatok 

 

1. Diktáljatok egymásnak! A Függelék 183. oldalán találjátok a feladatot! 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

2. Tagadd a következő mondatokat! 

 

Látom a képet. – Nem látom a képet. 

A képet látom. – Nem a képet látom.  

Olvasom a könyvet.  ______________________________________________ 

A könyvet olvasom.  ______________________________________________ 

Kati a parkban sétál.  _____________________________________________ 

Pali nézi a filmet.  ________________________________________________ 

Megesszük az ebédet.  ___________________________________________ 

A gyerekek játszanak.  ____________________________________________ 

A fiúk a sportpályán fociznak.  ______________________________________ 

 

3. Adj tagadó választ! 

 

A városba megy a család? – Nem a városba megy a család. 

Olvasnak a gyerekek?  ____________________________________________ 

A korcsolyapályára mentek?  _______________________________________ 

Szeretsz vásárolni?  ______________________________________________ 

Megáll a busz az iskola előtt?  ______________________________________ 

Akarsz egy teát inni?  _____________________________________________ 

El tudsz menni a boltba?  __________________________________________ 

Felmész az emeletre?  ____________________________________________ 
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Kimész a kertbe?  ________________________________________________ 

Isztok egy kakaót?  _______________________________________________ 

Megeszed a szendvicset?  _________________________________________ 

 

4. Írd át a mondatokat többes számba! 

 

a. A gyerek a játszótéren van.  ____________________________________ 

b. A kabát szép és csinos.  _______________________________________ 

c. Ebben az üzletben van divatos nadrág. 

___________________________________________________________ 

d. Milyen az új bevásárlóközpont? 

___________________________________________________________ 

e. Hol van a butik?  _____________________________________________ 

 

5. Válaszd ki a helyes szót, és írd be a mondatba! 

 

A bátyám iskolás _____________Ø ___________. 
      vagyok       van       vannak       Ø 

 

a. A fiúk az uszodában ________________________. 

vagytok        van       vannak       Ø 

b. Ti szívesen ___________________________Szombathelyen? 

vagytok        vagy       Ø        vannak  

c. Te a szobádban __________________________? 

        Ø        vagy       vannak       vagytok 

d. Ebben a városban __________________________ múzeum. 

Ø        van       vannak       vagyunk 

e. Nekünk két macskánk __________________________. 

       van        Ø        vagyunk       vagyok 

f. A lányok éhesek __________________________. 

        van        Ø        vannak       vagyunk 
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6. Folytasd Zoli válaszát!  

 

Gábor: Tizenegy éves vagyok. Magas, vékony és barna hajú vagyok. 

Gimnazista vagyok egy kisvárosban. Nem 

vagyok gyors a futásban, de jól tudok 

kézilabdázni és kosarazni. Minden héten 

kétszer edzésen vagyok.  

Szeretek sportboltba menni, de egyébként 

nem szeretek vásárolni menni. Van egy kis 

kutyám, de nincs macskám. 

Peti: Mit mond Gábor?    

Zoli: Azt mondja, hogy tizenegy éves. 

____________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7. Beszélgessetek az osztályban arról, mit szerettek csinálni, mit nem 

szerettek csinálni! 

 

8. Fordítsd le a mondatokat! 

 
In dieser Schule gibt es einen Musiksaal. In Budapest gibt es viele Museen. Bist 

du im Sommer in Ungarn? Wo sind die neuen Kleider? Wo ist meine Jeanshose? 

Gábor ist Arzt. Diese Pullover sind bequem. Wir sind müde. Ich habe neue 

Schuhe. Du hast zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Das 

Mädchen hat teure Schuhe. (! ‚Schuhe‘ bleibt im Ungarischen in der Einzahl!) 

Gábor hat einen blauen Pullover. Maria hat ein schönes Armband. 

 
9. Alkoss mondatokat a minta szerint a megadott szavak segítségével! 

 

lehet / nem lehet 

Van sok hó. Ma lehet szánkózni.  

a. Meleg van. ______________________________ 

b. Esik az eső. ______________________________ 

c. Nagy a zaj. ______________________________ 

d. Nincs hely az üzlet előtt. ______________________ 

e. Vége az órának. ______________________________ 

szánkózik 

uszodába megy 

hazamegy 

kirándul 

parkol 

alszik 
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10. Válassz ki valakit az osztályból, és mondd el, mi van rajta! A többiek 

találják ki, kiről beszélsz! 

Gondoltam valakire … 

 

11. Keress egy képet egy személyről, és mutasd be! 

Írj kb. 80 szót! 

Mi a neve? Hol lakik? Hogy néz ki? Mi van rajta? Milyen ember? 

 

12. Dolgozz a szótárral! 

 

Keresd meg a következő szavakat a szótárban, és fordítsd le a 

mondatokat! 

bőr A cipőm bőrből van. Éva bőre szép. 

  

  

óra A karórám divatos. A matekórán sokat tanulunk. 

  

  

weit Das Kleid ist zu weit. Das Geschäft ist zu weit. 

  

  

Szavak  

magyar német 

felpróbál  anprobieren 

Segíthetek? Kann/Darf ich helfen? 

butik (ok, -ot, -om, -ja) -e Boutique 

körülnéz  sich umschauen 

farmernadrág (-ok, -ot, -om, -ja) -e Jeanshose 

az én méretemben in meiner Größe 

Próbáld fel! Probiere es an! 

próbafülke -e Kabine (zum Anprobieren von 

Gewand) 

pénztár (-ak, -t, -am, -a) -e Kasse 

Hát, igazad van. Nun, du hast Recht! 
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Mit szólsz ahhoz a …? Was sagst du zu dem/der …? 

idehoz  daherbringen 

kényelmes bequem 

drága teuer 

jól néz ki er/sie/es schaut gut aus 

nadrág -e Hose 

kalap (-ok, -ot, -om, -ja) -r Hut 

sapka  -e Mütze 

zokni -e Socke 

szoknya -r Rock 

cipő -r Schuh 

rövidnadrág -e kurze Hose 

póló -s T-Shirt 

pulóver (pulóverek, pulóvert, 

pulóverem, pulóverje) 

-r Pullover 

csizma -r Stiefel 

kesztyű -r Handschuh 

ing (-ek, -et, -em, -e) -s Hemd 

blúz (-ok, -t, -om, -a) -e Bluse 

pizsama -r/-s Pyjama 

egyébként sonst 

cikk (-ek, -et, -em, -e) -r Artikel 

 

Már tudok … 
 

egy kicsit     jól   nagyon jól 

 
Tudok beszélgetni a lakóhelyemről, házról, lakásról. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 
Tudok összefüggően beszélni a lakóhelyemről, házról, lakásról.  

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 
Megértem egy osztálytársamat, ha a lakóhelyéről, házról, lakásról beszél. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 
Tudok írni a lakóhelyemről, házról, lakásról egy rövid szöveget. 

egy kicsit  jól  nagyon jól 

 


