Ismétlés 1–4.
Szókincs
1. Gyűjtsünk szavakat! (1.)2

Az iskolában van sok szaktanterem: fizikaterem, __________________________
________________________________________________________________

A gimnáziumban van szaktanár: matektanár, ____________________________
________________________________________________________________

Az iskolában sokat írunk, ____________________________________________
2. Egészítsd ki a táblázatot! (2.)

ország

ember

Milyen?

Hogyan beszél?
törökül
csehül

Szlovákia
szlovén
olaszul
Dánia
svéd
hollandul
orosz
lengyelül
Románia
Görögország
Ukrajna

2

ukrán

Az adott számú leckéhez kapcsolódva végezhető el. Die Aufgabe ist anhand der angegebenen Lektion zu lösen.
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3. Gyűjts szavakat a következő témához! (2.)

az otthon

kert

ház

lakás

4. Gyűjts szavakat a következő témákhoz!

•

síel

tevékenységek

•nyak

emberi test

évszakok, időjárás

•jégeső
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Nyelvhelyességi gyakorlatok
5. Írd be a megadott szavakat a táblázatba a kérdések szerint a megfelelő
alakban! (2.)
ügyes, könnyű, kevés, forró, rövid, rossz
Milyen?

Milyenek?

Hogyan?

6. Alkoss mondatokat! (2.)
a könyvek, érdekes – A könyvek érdekesek.
a.
b.
c.
d.
e.

Petra, figyelmes, olvas, ez a könyv
a diák, magyar, beszél, az iskola
Emese, francia, tanul,
a diákok, jó, tud, a matematika
Bence, rossz, viselkedik, az óvoda

7. Bővítsd a mondatokat a megadott módbeli segédigével! (3.)
A diákok a könyvet olvassák. (akar) – A diákok a könyvet akarják olvasni.
A mama délelőtt főzi az ebédet. (akar)__________________________________
Apa a szobába viszi az asztalt. (akar)___________________________________
Zsuzsa az asztalra teszi a vázát. (tud)__________________________________
A gyerekek délután írják a házi feladatot. (akar)___________________________
Ti is ma mentek a szüretre? (tud)______________________________________
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8. Alkoss mondatokat! (3.)
én, szeretne, olvas, egy jó könyv – Szeretnék egy jó könyvet olvasni.
ők, akar, ír, egy levél, a nagymama ____________________________________
mi, tud, jó, tornázik _________________________________________________
ti, szeretne, eszik, finom puding _______________________________________
a gyerekek, tud, számol, jó ___________________________________________
Anna, szeret, biciklizik, a park ________________________________________
te, tud, beszél, magyar ______________________________________________
9. Alkoss mondatokat! (3.)
Hangsúlyozd az aláhúzott szót!
ez az újság, akar, megvesz, te – Ezt az újságot akarod megvenni?
a lány, tud, úszik, gyors _____________________________________________
ezek a fiúk, szorgalmas, akar, tanul____________________________________
Péter, pontos, tud, számol ___________________________________________
ti, egy piros nadrág, akar, vásárol _____________________________________
ők, a zöld póló, akar, megvesz ________________________________________
én, már, tud, használ, a szótár ________________________________________

10. Alkoss mondatcsoportokat a minta szerint! (4.)
➢ Lerajzolja a házat. (ki? mivel? mikor? hová?)
 Ki rajzolja le a házat?
➢ Kati [rajzolja le a házat]. (Mivel?)
 Mivel [rajzolja le Kati a házat]?
➢ Ceruzával [rajzolja le Kati a házat]. (Mikor?)
 Mikor [rajzolja le Kati a házat]?
➢ Délután [rajzolja le Kati a házat].

a. Elolvassuk. (mit?, hol?, mikor?)
b. Megírunk egy dolgozatot. (mikor?, miből?, hol?)
c. Felír egy szót. (ki?, mivel?, hová?)
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Szövegértés
11. Olvasd el a szöveget, és töltsd ki Peti naptárát! (1.)

Kedves Nagymama!
Már megint iskolába járok. Ebben az évben már másodikos vagyok a
gimnáziumban, és nagyon sok dolgom van. Minden nap egy óráig az iskolában
vagyok. Délután szeretek egy kicsit pihenni a tanítás után. Minden második
hétfőn számítástechnikára járok, és ezért három óra öt percig az iskolában
vagyok. Tudod, hogy dzsúdózok, így minden kedden 16 órától edzésen vagyok.
A foci az egyik kedvenc sportom, ezért szerdán délután három órától négyig
focizok. Csütörtökön szerencsére egész délután otthon vagyok, csak néha jön el
a barátom hozzám, vagy én megyek a barátomhoz játszani. Pénteken már
megint nem vagyok otthon délután. A zeneiskolába megyek fél háromkor, mert
zongorázni tanulok. Szombaton és vasárnap együtt van a család, bár néha
szombaton focimeccsen játszok, vasárnap pedig apával megyek focimeccset
nézni vagy a szüleimmel moziba.
Mikor jössz el hozzánk, Nagymama? Remélem, hamarosan találkozunk.
Puszil unokád
Peti

Naptár
hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat vasárnap

16:00
óra
dzsúdó
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12. Egészítsd ki a következő szöveget! (1.)

Egy napom az iskolában

Éva:
Ma szeptember 28. (huszonnyolcadika), csütörtök van. Reggel fél nyolckor már
az iskolában vagyok. Minden órán a barátom / barátnőm, ___________________
mellett ülök. Mögöttem _________________ül, előttem pedig3 ______________.
Az első órám ___________________. Nagyon szeretem a matematikát, mert jól
tudok számolni. A második óra ___________________. A fizikaórán a
fizikaterembe megyünk és ott kísérletezünk4. A harmadik óra
___________________ a második emeleten a zeneteremben. Ezen az órán
sokat énekelünk vagy zenét hallgatunk. A negyedik órám földrajz, és itt
Budapestről is tanulunk. Az ötödik _______________________. Németből most
egy könyvet olvasunk. A hatodik óra magyar. Magyarból is olvasunk egy könyvet,
a címe: ______________________________________. Hetedik órám ma nincs.
Ha 13.00 órakor szól a csengő, megyek haza.
Felelj a kérdésekre a szöveg alapján!
Ki meséli ezt a történetet? ___________________________________________________________________________________
Hányadika van ma? ____________________________________________________________________________________________
Milyen nap van ma? ____________________________________________________________________________________________
Ki mellett ül Éva az osztályban? __________________________________________________________________________
Mit csinálnak a fizikaórán? __________________________________________________________________________________
Hányadik emeleten van a zeneterem? _________________________________________________________________
Miről tanulnak a negyedik órán? _________________________________________________________________________
Mit csinálnak a németórán? _________________________________________________________________________________
Hányadik órája a magyar? __________________________________________________________________________________
Mikor megy haza? _______________________________________________________________________________________________

3
4

hingegen
Wir experimentieren. Wir machen Versuche.
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13. Olvasd el a következő szöveget, és felelj röviden a kérdésekre! (3.)
Gesztenyeünnep
A velemi gesztenyeünnep egy nagyon sikeres
rendezvény, amelyet huszonnegyedik
alkalommal rendeztek meg 2016-ban.
Minden év október elején vagy közepén tartják
ezt a fesztivált az osztrák határ közelében fekvő
kis faluban, Velemben.
A magánházak udvarai ilyenkor megnyílnak a
látogatók előtt, és sült gesztenyét, bort, mustot, almát, diót, szőlőt, házi rétest és
gulyást árulnak.
Az érdeklődésre jellemző, hogy a parkolóra váró kocsisor a szomszédos
Kőszegszerdahelynél ér véget. Az Alkotóház színpadán és környékén élvezhetik
a vendégek a tradicionális programokat, mint például színjátszók előadásait,
népzenét, bábszínházat, kézművesvásárt, játszóházat.
A kétnapos kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző ünnep amatőr művészeti
csoportok bemutatóival, hagyományőrző programokkal, koncertekkel, vásári
komédiákkal és mesejátékokkal rengeteg érdeklődőt vonz.
Milyen ünnepről szól a szöveg?
________________________________________________________________
Mikor van ez az ünnep?
________________________________________________________________
Hol van az ünnep?
________________________________________________________________
Mit vásárolnak az emberek ott?
________________________________________________________________
Milyen programok vannak?
________________________________________________________________
Hány napig tart az ünnep? ___________________________________________
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14. Felelj a kérdésekre a szöveg alapján! (3.)

Tavasz
A sötét téli hónapok után már nagyon várjuk a tavaszt. Örülünk az első
virágoknak. Nyílik a hóvirág, a krókusz, a százszorszép, a nárcisz, a tulipán, meg
az ibolya. A napok is hosszabbak lesznek és melegebben süt a nap. A kertben
kezdődnek az első munkák. Virágokat ültetünk, gyomlálunk, ásunk és
gereblyézünk.
A tavasz igazából március 21-én kezdődik.
Tavasszal még hűvösek a reggelek, de délig már kellemes meleg lehet. Az
emberek akkor már könnyebb kabátot vesznek fel, és többet sétálnak a
természetben. Tavasszal még sokat esik az eső, néha még a hó is hull, de már
nem marad meg.
Milyenek a téli hónapok? _____________________________________________
Milyen virágok nyílnak tavasszal? ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Mikor kezdődik a tavasz? ____________________________________________
Milyen az idő a tavaszi reggeleken? _ ___________________________________
Milyen az idő tavasszal napközben? _ ___________________________________
Hogyan öltöznek ilyenkor az emberek? _________________________________
Mit csinálnak szívesen az emberek tavasszal? ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Társalgás
15. Beszélgessetek egymással a kérdések alapján! (1.)

Hány órád van egy héten?
Hány órád van hétfőn?
Mettől meddig vagy kedden az iskolában?
Mikor vagy délután is az iskolában?
Hány órakor kezdődik az első óra?
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Mikor van vége az első órának?
Hányadik órád csütörtökön a magyar?
Melyik órán írtok sokat?
Melyik órán számoltok?
Hányadik emeleten van az osztályterem?
Hol találom a fizikatermet?
Ki ül melletted?
Ki mellett ül a barátod/barátnőd?
Mi van a tábla előtt?
16. Beszélgessetek a minta szerint! (3.)
Peti: Tudsz énekelni? (akar, szeret)
Anna: Igen, tudok.
Éva: Mit mond Anna?
Zoli: Azt mondja, hogy tud énekelni.
A.: Ma délután szeretnék olvasni.
B.: Én nem ma délután szeretnék olvasni,
hanem holnap reggel.
A.: Olvasol ma délután?
B.: Szeretnék olvasni, de nincs időm.

biciklizik, síel, főz, táncol,
tanul, rajzol, úszik, biciklizik,
alszik, sétál, énekel, vásárol,
kirándul, kosárlabdázik,
kézilabdázik, …

hétfőn, öt órakor,
este, pénteken,
otthon, az iskolában,
a buszon, ...

A.: Akarsz korcsolyázni?
B.: Szeretnék, de sajnos nem tudok jól [korcsolyázni].
17. Beszélgessetek a megadott szavak alapján a betegségről! (4.)
a. Két beteg beszélget egymással a váróteremben.
b. Az orvossal beszél a beteg.

http://www.wortwolken.com/
[2020.
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Szövegalkotás
Írj összefüggő szövegeket! / Schreibe zusammenhängende Texte!
18. Írj egy szöveget egy napodról! (1.)
Írj kb. 80 szót!

19. Írj egy levelet a nagymamádnak, és mutasd be az iskoládat! (1.)
Írj kb. 80 szót!

20. Írj egy leírást a lakásotokról vagy a szobádról! (2.)
Írj kb. 80 szót!
21. Mutasd be a barátodat/barátnődet! (3.)
Írj kb. 100 szót!
Hány éves? Hol lakik? Hova jár iskolába? Hogy néz ki? Milyen ember? Mit szeret
csinálni a szabadidejében? Mit csináltok együtt (gemeinsam)?
22. Mutatkozz be! / Stelle dich vor! (3.)
Írj kb. 80 szót!
Hány éves vagy? Hol laksz? Hova jársz iskolába? Hogy nézel ki? Milyen ember
vagy? Mit szeretsz csinálni a szabadidődben? Ki a barátod/barátnőd? Mit csináltok
együtt (gemeinsam) szívesen? …

Nyelvi közvetítés
23. Fordítsd le a mondatokat! (2.)
Die Kinder malen ein buntes Bild. Die Kinder malen schön. Der Hund bellt laut.
Anna spricht Ungarisch und Deutsch. Die Schüler lernen in der Schule Englisch.
In Kroatien spricht man Kroatisch. Der Journalist schreibt einen italienischen
Brief. Der Journalist schreibt den Artikel auf Italienisch. Die Schüler sprechen gut
Deutsch. Der Tisch ist sauber. Die Mutter kocht gut.
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24. Fordítsd le a következő mondatokat! (2.)
Általánosítás:
Ősszel szedik az almát.
(„Im Herbst pflücken sie den Apfel“
= Im Herbst werden die Äpfel gepflückt.)

Die 3. Person
Mehrzahl drückt im
Ungarischen oft die
Verallgemeinerung
aus = „man“/ …..
„wird gemacht“

Die Obst- und Gemüsesorten werden im
Ung. in Einzahl verwendet, auch wenn
mehrere gemeint sind.

Im Sommer werden die Marillen gepflückt.
Im Burgenland wird Deutsch, Kroatisch und Ungarisch gesprochen.
In Tirol wird Italienisch und Deutsch gesprochen.
Die Kranken werden untersucht.

25. Fordítsd le a mondatokat! (4.)
Vehetek két cukorkát? Nyáron elmehetek az uszodába. A gyerek megnézheti
a filmet. A fiúk focizhatnak a szünetben. Anna ihat fekete teát. A tanárok
feladhatnak sok házi feladatot. (felad =aufgeben) Megírhatod a cikket.
Megvehetjük az ajándékot anyának. Telefonálhatok Margitnak? Télen
korcsolyázhatok és szánkózhatok.

26. Fordítsd le a mondatokat! (4.)
Darf ich ein Cola trinken? Dürfen wir morgen ins Kino gehen? Kann ich dir
helfen?
Das Mädchen darf das schöne Kleid kaufen. Ihr dürft die Zeitung lesen. Die
Kinder dürfen am Abend Musik hören. Im Sommer können die Mädchen am
Strand Volleyball spielen. Im Kindergarten dürfen die Kinder ein schönes Bild
malen. Im Herbst kannst du Kastanien sammeln. Du darfst die Hausaufgabe
auf einen Zettel schreiben. Darf ich zu Felix gehen? Darf ich Schokolade
essen? Dürfen wir auf der Straße Fußball spielen? Darf ich bei der Oma
schlafen?
Dürfen wir am Wochenende zu Oma gehen?
70

