III.

Bemutatkozom

A.
Hogy hívnak?
❖ Lujza vagyok.
Mi az édesanyád?
❖ Tanár.
Milyen az édesanyád?
❖ Magas, szőke és vidám.
B. Sziasztok!
Zsuzsa vagyok. Diák vagyok. Tízéves vagyok. Magas, szőke vagyok. Kék
szemű vagyok. Gimnáziumba járok. Jó tanuló vagyok.

Nyelvtan / Grammatik
1. Mondathanglejtés / Satzintonation
Milyen a család?

Nagy a család?

Kérdőszavas kérdés

igen–nem-kérdés

A család nagy.

Állítás

2. Számok 10-től / Die Zahlen ab 10
10 – 11 tíz – tizenegy !
20 – 21 húsz – huszonegy

100 – 101 száz – százegy
!

200 – 201 kétszáz – kétszázegy

30 – 31 harminc – harmincegy

1000 – 1001 ezer – ezeregy

40 – 41 negyven – negyvenegy

2000 – kétezer

50 – 51 ötven – ötvenegy

10 000 – tízezer

60 – 61 hatvan – hatvanegy

100 000 – százezer

70 – 71 hetven – hetvenegy

1 000 000 – egymillió

80 – 81 nyolcvan – nyolcvanegy
90 – 91 kilencven – kilencvenegy
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3. Hány éves …..? / Wie alt ist …..?
Hány éves Kati?

Hány éves vagy?

Tizenegy éves.
Tízéves vagyok.

Helyesírás: tízéves

de: tizenegy éves

egyéves, kétéves, hároméves, négyéves, ötéves, hatéves, hétéves,
nyolcéves, kilencéves, tízéves, húszéves, harmincéves, negyvenéves,
ötvenéves, hatvanéves, nyolcvanéves, kilencvenéves, százéves
de: tizenegy éves, tizenkét éves ….

4. Mi a foglalkozása? / Was ist er/sie von Beruf?
Mi az édesapád foglalkozása?
Mérnök.

5. A van ige egyes számban / Das Seinsverb in der Einzahl
Name / Geschlecht Beruf

Eigenschaft

Alter

Nationalität
én

Kati vagyok.

Diák vagyok. Kicsi vagyok. Tízéves vagyok.

te

Peti vagy.

Diák vagy.

Kicsi vagy.

Tízéves vagy.

ő/ön Ő Éva. ---

Ő diák. ---

Ő kicsi. ---

Ő tízéves. ---

Wenn wir den Namen, Nationalität, Beruf,
Eigenschaft oder Alter nennen, wird in der
3. Person Einzahl und 3. Person Mehrzahl
das Zeitwort ist oder sind nicht
verwendet.
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Gyakorlatok / Übungen
1. Egészítsd ki a szavakat hallás után! / Ergänze die Wörter nach Gehör!
e / é?

n.....gy

nőv.....r

.....gy

t.....stv.....r

kil.....nc

.....d.....sapa

.....z.....r

m.....rnök

2. Csoportosítsd a mondatokat a minta szerint! Olvasd őket hangosan a
hanglejtésre ügyelve! / Ordne die Sätze nach dem Muster! Lies sie laut
vor und achte dabei auf die Satzmelodie!
Tizenegy éves vagyok. Ki van itt? Tízéves vagy? Fekete a macska?
A tanulók osztrákok. Ügyesek vagytok. Mi Péter foglalkozása?
A gyerekek szorgalmasak.
A macska fekete. Milyen az édesapád? Diákok vagytok? Iskolába járok.
A macska fekete? Milyenek a gyerekek? Szőke a nővéred?
Van számítógéped / komputered? Ki az öcséd?

●

Tizenegy éves vagyok.

?

?
Tízéves vagy?
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3. Írd le az alábbi számokat betűkkel! / Schreibe folgende Zahlen mit
Buchstaben!
a)

33 _______________________________________________

b)

41 _______________________________________________

c)

457 _______________________________________________

d) 1956 _______________________________________________
e) 1526 _______________________________________________
f) 1989 _______________________________________________
g) 2000 _______________________________________________
h)

896 _______________________________________________

4. Folytasd a sort! / Führe die Zahlenreihe fort!
a) huszonegy, ____________________ , huszonhárom, huszonnégy,

____________________, huszonhat, ____________________,
huszonnyolc, huszonkilenc, ____________________,

b) negyvenöt, ____________________, negyvenhét, _______________

c) hatvankettő, ____________________, hatvannégy, hatvanöt,

____________________, hatvanhét, ____________________,
hatvankilenc, ____________________, hetvenegy

5. Diktáljatok egymásnak további számokat! / Diktiert einander weitere
Zahlen!

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
33

6. Helyesek a következő eredmények? Javítsd ki a minta szerint! / Sind
folgende Ergebnisse richtig? Korrigiere sie nach dem Muster!

Tizenöt meg huszonhárom az harminckilenc.

Nem helyes. Tizenöt meg huszonhárom az harmincnyolc: 15 + 23 = 38.
Tizenkettő meg nyolc az huszonkettő.

_______________________________________________________
Negyvenhat meg harmincnégy az kilencven.

_______________________________________________________
Százöt meg kétszázharminc az hétszázöt.

_______________________________________________________

7. Felelj a kérdésekre a zárójelben megadott számmal! / Beantworte die
Fragen mit den angegebenen Zahlen!
Hány éves Zoli? (10) tízéves ____________________________________
Hány éves édesapád? (42) ______________________________________
Hány éves Júlia? (15) __________________________________________
Hány éves a nagymamád? (70) __________________________________
Hány éves a barátnőd? (11) _____________________________________

8. Fordítsd le! / Übersetze folgende Sätze!

Ich bin Maria. Ich bin zehn Jahre alt. Ich bin Schülerin. Ich bin klein.
Du bist zwölf Jahre alt. Du bist Schülerin. Du bist fleißig.
Er ist groß. (= hoch) Er ist vierzig Jahre alt. Er ist Koch. Er ist dünn.
Er ist ordentlich.
Sie ist langsam. Sie ist vier Jahre alt. Sie ist Eva. Sie ist lustig und nett.
Kati ist fünf Jahre alt. Sie ist klein.
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9. Keresd a szavakat! / Sammle Wörter!
Keresd meg, melyik csoport hová tartozik, és írd be a szavakat! / Stelle fest, wohin die
Wortgruppen gehören und trage die Wörter richtig ein!

a) Milyen …

ovális, szögletes, kerek,
hosszúkás

a haj? barna, _______________________

hosszú, _______________________
a szem? ___________________________
___________________________

az alak? ____________ ↔ _____________

fekete, szőke, vörös,
ősz, hullámos, rövid,
barna, hosszú, göndör,
sima

fekete, barna, kék, zöld,
szürke

____________ ↔ _____________
____________ ↔ _____________

az arc? ___________________________

alacsony, karcsú, nagy,
kicsi, kövér, magas

____________________________
b) Milyen ember ………?
vidám ↔ _______________________
rendes ↔ ______________________
szorgalmas ↔ ___________________
barátságos ↔ ___________________
ügyes ↔ _______________________

lusta
ügyetlen
szomorú
rendetlen
barátságtalan
erős

gyenge ↔ ______________________

10. Mutasd be a barátodat/barátnődet! / Stelle deinen Freund/deine
Freundin vor! (Írj kb. 40 szót! / Schreibe ca. 40 Wörter!)
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Szavak / Wörter
A gimnáziumba járok.

Ich gehe ins Gymnasium.

arc

-s Gesicht

ápolónő

-e Krankenschwester

barátságos

freundlich

barátságtalan

unfreundlich

betegápoló

-r Krankenpfleger

család

-e Familie

dolgozik

er/sie arbeitet

erős

stark

édesanya

-e Mutter

édesapa

-r Vater

foglalkozás

-r Beruf

gyenge

schwach

gyors

schnell

haj (wird nur in der EZ verwendet)

-s Haar, -e Haare

Hány éves a nagyapád?

Wie alt ist dein Großvater?

Hány éves vagy?

Wie alt bist du?

Hogy hívják édesapádat?

Wie heißt dein Vater?

Hogy hívnak?

Wie heißt du?

hosszú

lang

hosszúkás

länglich

karcsú

schlank

kedves

nett

kék szemű

blauäugig = er/sie hat blaue Augen

kerek

rund

kerek arcú

er/sie hat ein rundes Gesicht

komoly

ernst

kövér

dick

lusta

faul

lassú

langsam

Mi a foglalkozása?

Was ist er/sie von Beruf?

Mi XY foglalkozása?

Was ist XY von Beruf?

nagymama

-e Großmutter, -e Oma

orvos

-r Arzt / -e Ärztin
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osztrák

-r Österreicher / -e Österreicherin,
österreichisch

ovális

oval

rendes

ordentlich

rendetlen

unordentlich

rövid

kurz

szakács

-r Koch / -e Köchin

szem

-s Auge

szemüveg

-e Brille

szemüveges

er/sie trägt eine Brille

szögletes

eckig, kantig

szőke

blond

szőke hajú

blond (blondhaarig)

szomorú

traurig

testnevelésóra

-e Turnstunde

tízéves

zehnjährig

vállalkozó

-r Unternehmer / -e Unternehmerin

vidám

lustig

vörös hajú

rothaarig
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