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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,  

kiről van szó! / Errate, wer das ist! 

 

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. ________________________ 



  126 

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? 

Jársz edzésre vagy zeneórára? 

 

Tegyél fel további kérdéseket is! / Formuliere weitere Fragen! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Töltsd ki az 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 az űrlap szavai alapján! / 

Notiere die persönlichen Daten deines Mitschülers/deiner Mitschülerin! 

Frage ihn/sie aufgrund des Formulars! 

 

Neve: >> Hogy hívnak? __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

10. Ebben a szobában laktál a hétvégi utazás során! 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. Segíts Katinak megírni egy levelet! / Hilf Kati einen Brief zu 

schreiben!  

   Szia Márta! 

Júliusban 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 barátnőd, Kati 

 

12. Beszélgessetek a nyári tervekről! / Sprecht miteinander über die 

Sommerpläne! 

Mit csinálsz a nyáron?  ……. 

vagyok 

családdal 

csinálsz 

szünet  
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13. Az alábbi párbeszéd mondatai összekeveredtek. Állapítsd meg a 

helyes sorrendet! / Die Sätze des folgenden Dialogs sind 

durcheinandergeraten. Stelle die richtige Reihenfolge fest! 

  

Zoli egy ismerősével beszélget az iskoláról: 

_______  Általában igen, a matektanárt nagyon szeretem. 

_______  Huszonhét. 

_______  Hány gyerek van az osztályodban? 

_______  Igen, már gimnáziumba járok. 

_______  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? 

 

14. Beszélgess egy ismerősöddel a te iskoládról! / Sprich mit   

einem/einer Bekannten über deine Schule! 

 

15. Tamásnak holnap van a 12. születésnapja! Gratulálj neki! / Tamás hat 

morgen seinen 12. Geburtstag! Gratuliere ihm! 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

  

 


