Szószedet
magyar

német

A, Á
-e Bettwäsche
besteht aus (D)
-s Englisch,
-r Engländer, -e Engländerin
angol
englisch
anyai nagyapánk
unser Großvater mütterlicherseits
apai nagyszüleink
unsere Großeltern väterlicherseits
az én méretemben
in meiner Größe
az otthon (-ok, -t, -om, -a)
-s Zuhause
otthon
zu Hause
azt állítja, hogy …
er/sie/es behauptet, dass …
B
barát (-ok, -ot, -om, -ja)
-r Freund
barátaim
meine Freunde
barátnő
-e Freundin
befagy (-ni, befagyott)
zufrieren
bemutat (-ni, bemutatott) vkinek vkit
vorstellen jm. jn.
beszámol (-ni, beszámolt) vmiről
berichten über etw. (A)
beszámolnak élményeikről
sie berichten über ihre Erlebnisse
biológia
-e Biologie
blúz (-ok, -t, -om, -a)
-e Bluse
borult
bedeckt
bő (bővebb, a legbővebb)
weit
bújócskázik (bújócskázni,
Versteck spielen
bújócskázott)
bukósisak (-ok, -ot, -om, -ja)
-r Sturzhelm
butik (-ok, -ot, -om, -ja)
-e Boutique
C
cipő (wird in EZ verwendet)
-r Schuh
CS
csizma (wird in EZ verwendet)
-r Stiefel
D
Dél
-r Süden
déli
südliche/r/s
drága
teuer
dupla ágy (-ak, -at, -am, -a)
-s Doppelbett
E, É
ebédlőasztal (-ok, -t, -om, -a)
-r Esstisch
ébreszt (-eni, ébresztett)
aufwecken
ágynemű
áll vmiből
angol (-ok, -t, -om, -ja)
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edz (edzeni, edzett)
edzés (-ek, -t, -em, -e)
elfújja a gyertyákat
eljöttök hozzánk
elmesél (-ni, elmesélt)
élvez (-ni, élvezett) vmit
élvezheti a szabadidejét

trainieren
-s Training
er/sie/es bläst die Kerzen aus
ihr kommt zu uns
erzählen
genießen
er/sie/es kann seine/ihre Freizeit
genießen
-e Musikerziehung
interessant
-r Wald
Da fällt mir ein…
sich fühlen wie
-r Norden
nördliche/r/s
nordöstliche/r/s
-e Jahreszeit

ének-zene
érdekes
erdő (-k, -t, -m, erdeje)
Erről jut eszembe …
érzi magát (érezni, érezte) vhogyan
Észak
északi
északkeleti
évszak (-ok, -ot, -om, -a)
F
fagyizik (fagyizni, fagyizott)
fagylalttorta
farmernadrág (-ok, -ot, -om, -ja)
felhő
felhős
felhőzet (-ek, -et, -em, -e)
felköszönt (-eni, felköszöntött) vkit
felpróbál (-ni, felpróbált)
férjnél van
figyel (-ni, figyelt)
fizika
fokozatosan
földrajz
fúj a szél

Eis essen
-e Eistorte
-e Jeanshose
-e Wolke
bewölkt
-e Bewölkung
gratulieren jm. (D)
anprobieren
sie ist verheiratet
aufpassen, zuhören
-e Physik
stufenweise, allmählich
-e Geographie
der Wind weht
G

gratulál (-ni, gratulált)
gyerekkor (-ok, -t, -om, -a)
hallaná ← hall
hamarosan
hányadik
Hát, igazad van.
hegy, a hegyekben

gratulieren jm. (D)
GY
-s Kindesalter
H
er/sie/es würde es hören
bald
der/die/das wievielte
Nun, du hast Recht.
-r Berg, in den Bergen
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I, Í
idehoz (-ni, idehozott)
igazgató
ikrek
informatikus (-ok, -t, -om, -a)
ing (-ek, -et, -em, -e)
injekció
ismétlődő

daherbringen
-r Direktor, -e Direktorin
Zwillinge
-r Informatiker, /-e Informatikerin
-s Hemd
-e Spritze
wiederkehrend
J

jól érzi magát ( ← érezni, érzett)
jól néz ki

er/sie/es fühlt sich wohl
er/sie/es schaut gut aus
K

kalap (-ok, -ot, -om, -ja)
kanapé
kártyázik (kártyázni, kártyázott)
kedvenc …..
Kelet
keleti
kémia
kényelmes
kérdez (-ni, kérdezett) vkit
kérdez vkitől vmit
készít (-eni, készített)
kesztyű
kidíszít (-eni, kidíszített)
kinéz (-ni, kinézett) vhogyan
kinyílik (kinyílni, kinyílott)
kirándul (-ni, kirándult)
kirándulás (-ok, -t, -om,-a)
kíváncsian figyel
koromfekete
körülnéz (-ni, körülnézett)
kórus (-ok, -t, -om, -a)
kúp (-ok, -ot, -om, -ja)
különféle
lett (← van)
lenyel (-ni, lenyelt)
liliom (-ok, -ot, -om, -ja)
lubickol (-ni, lubickolt)

-r Hut
-s Sofa
Karten spielen
Lieblings….
-r Osten
östliche/r/s
-e Chemie
bequem
fragen jn.(A)
fragen. jn. (A) nach (D)
zubereiten
-r Handschuh
schmücken
aussehen wie
aufblühen, aufgehen
einen Ausflug machen
-r Ausflug
neugierig beobachten
pechschwarz
sich umschauen
-r Chor
-s Zäpfchen (-s Medikament)
verschieden
L
wurde
hinunterschlucken
-e Lilie
plantschen
LY

166

M
megélénkül (-ni, megélénkült)
megismer (-ni, megismert)
megkérdez (-ni, megkérdezett) vkit
megkérdez vkitől vmit
meglepetés (-ek, -t, -em, -e)
megmutat (-ni, ~mutatott) vkinek vmit
megvastagszik (megvastagodni,
megvastagodott)
méret (-ek, -et, -em, -e)
mindegyik szinten
Mit szólsz ahhoz a …?

wird lebhaft
kennenlernen
fragen jn.(A)
fragen. jn. (A) nach (D)
-e Überraschung
zeigen jm. (D) etw. (A)
wird dicker
-e Kleidergröße
auf jeder Etage
Was sagst du zu dem/der …?
N

nadrág (-ok, -ot, -om, -ja)
nagybáty (-ák, -át, -ám, -ja),
nagybácsi (-k, -t, -m, -ja)
nagynéni (-k, -t, -m, -je)
napos
napozik (napozni, napozott)
néha

-e Hose
-r Onkel
-e Tante
sonnig
sich sonnen
manchmal

néptánc (-ok, -ot, -om, -a)
nős

-r Volkstanz
er ist verheiratet
NY
Nyugat
-r Westen
nyugati
westliche/r/s
O, Ó
órarend (-ek, -et, -em, -je)
-r Stundenplan
óvónő (-k, -t, -m, -je)
-e Kindergärtnerin
Ö, Ő
összegyűlik (összegyűlni, összegyűlt) sich versammeln
összes
alle
öt személyből áll
besteht aus fünf Personen
P
pálmafa (-´k, -´t, -´m, -´ja)
-e Palme
papírsárkányt barkácsol
Papierdrachen basteln
pénztár (-ak, -t, -am, -a)
-e Kasse
pizsama (-´k, -´t, -´m, -´ja)
-r/-s Pyjama
póló (-k, -t, -m, -ja)
-s T-Shirt
próbafülke
-e Kabine (zum Anprobieren von
Gewand)
Próbáld fel!
Probiere es an!
puli, pulikutya
-r Puli (Hunderasse)
pulóver (-ek, -t, -em, -e)
-r Pullover
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R
ragaszt (-ani, ragasztott)
rajz (-ok, -ot, -om, -a)
Remélem, …
rengeteg
repül (-ni, repült)
rokon (-ok, -t, -om, -a)

kleben
-s Zeichnen
Ich hoffe, ...
sehr viel
fliegen
-r Verwandte / -e Verwandte;
verwandt
-e Verwandtschaft
verwandt sein mit jm. (D)
Volleyball spielen
-e kurze Hose

rokonság (-ok, -ot, -om, -a)
rokonságban van vkivel
röplabdázik (~labdázni, ~labdázott)
rövidnadrág (-ok, -ot, -om, -ja)
S
sapka
sarok (sarkok, sarkot, sarkom, sarka)
Segíthetek?
sok minden
süt (-ni, sütött)
szabadidő (-k, -t, -m, ~ideje)
szabadságon van
szakkör (-ök, -t, -öm, -e)
szaktanterem (~termek, ~termet,
~termem, ~terme)
száll (-ni, szállt)
számít (-ani, számított) vkire/vmire
számítástechnika, informatika
számíthatunk vmire
szél (szelek, szelet, szelem, szele)
szemben vkivel/vmivel
személy (-ek, -t, -em, -e)
szervez vmit (-ni, szervezett)
szoknya
szórakozik (szórakozni, szórakozott)
szükség van vmire
születésnapod alkalmából
szülinapi buli

-e Mütze
-e Ecke; -e Ferse
Kann/Darf ich helfen?
vieles
backen
SZ
-e Freizeit, seine/ihre Freizeit
er/sie/es ist auf Urlaub
die unverbindliche Übung
-r Fachunterrichtsraum
fliegen
rechnen mit jm. (D)
-e EDV, -e Informatik
wir können mit etwas (D) rechnen
-r Wind
gegenüber von jm./etw. (D)
-e Person
organisieren etw. (A)
-r Rock
sich amüsieren, sich unterhalten
man braucht etwas
anlässlich deines Geburtstages
-e Geburtstagsparty
T

tágas
táj (-ak, -at, -am, -a)
található
találkozik (találkozni, találkozott) vkivel

geräumig
-e Landschaft
es befindet sich
sich treffen mit jm. (D)
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tantárgy (-ak, -at, -am, -a)
társalog (-ni, társalgott) vkivel

-r Unterrichtsgegenstand
sich unterhalten mit (D), plaudern mit
(D)
tart (-ani, tartott)
dauern, halten
tartozik (tartozni, tartozott) vkihez/vmihez
gehören zu jm. (D)
téli vakáció, téli szünet
-e Winterferien
tenger (-ek, -t, -em, -e)
-s Meer
tengerpart (-ok, -ot, -om, -ja)
-s Meeresufer
testnevelés (-ek, -t, -em, -e)
-e Leibeserziehung
tetszik (tetszeni, tetszett) vkinek
gefallen jm. (D) etw. (N)
titkárság (-ok, -ot, -om, -a)
-s Sekretariat
titok (titkok, titkot, titkom, titka), titkaim -s Geheimnis, meine Geheimnisse
többnyire
meistens
tölt (-eni, töltött)
verbringen; füllen, einschenken
tölti az időt
die Zeit verbringen
torna
-s Turnen
történelem (történelmet, történelme)
-e Geschichte
történet (-ek, -et, -em, -e)
-e Geschichte (-e Erzählung)
TY
U, Ú
ugrál (-ni, ugrált)
ugrik (ugrani, ugrott)
Úgy néz ki, mintha …
ugyanabban
unatkozik (unatkozni, unatkozott)
unokatestvér (-ek, -t, -em, -e)

herumspringen
springen
er/sie/es schaut aus, als ob…
im selben … in derselben …
sich langweilen
-r Cousin, -e Cousine
Ü
V

várható
véget ér
vele
vendég (-ek, -et, -em, -e)
vendégségbe jön vkihez (jönni, jött)
vendégségbe megy vkihez (menni,
ment)
verseny (-ek, -t, -em, -e)
Virágba borulnak a fák.

ist zu erwarten
geht zu Ende
mit ihm/ihr (D)
-r Gast
zu Besuch kommen zu jm. (D)
auf Besuch gehen zu jm. (D)
-r Wettbewerb
Die Bäume erblühen.
Z

zokni (wird in EZ verwendet)

-e Socke
ZS
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