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Ismétlő feladatok: I–VI. 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 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

4. Folytasd a sort! / Setze fort!  

 

két toll, négy toll, hat toll  _________________________________________ 

öt ceruza, tíz ceruza, ____________________________________________ 

három gyermek, hat gyermek, _____________________________________  
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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. 

 

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

 

a) Mi ez?  

Az iskolában van. Nagy és fehér vagy 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. –  ______________________________________  

 

7. Gyűjts szavakat! / Sammle Wörter! 

 

iskolatáska tanterem tolltartó 

könyv   

   

   

   

 

 
1 im Allgemeinen 
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8. 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 

 

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

Az édesanyám anyja: nagyanyám 

Az édesapám apja: ____________________________________________  

Az idősebb fiútestvérem:  _______________________________________  

A tízéves gyermek foglalkozása:  _________________________________  

Az iskola, ahova a hétéves gyermek jár:  ___________________________  

Az a gyerek, aki nem sovány:  ___________________________________  

Az az ember, aki nem rendes:  ___________________________________  

Az a diák, aki nem lusta:  _______________________________________  

 

10.  Gyűjts szavakat! / Sammle Wörter! 

 

foglalkozás hajszín arcforma 

tanár   
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11.  Melyik mennyiség vagy 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 

 

12.  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. 

 

13.  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.  ______________________  

 

 

 


