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Beküldési határidő: november 10. 
TITOK Német Verseny, 2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 
Ha nem olyan feladatlapot kaptatok, amire jelentkeztetek, vagy ha 
bármely adat (név, tanár neve, cím) hibás, azt írjátok meg emailben. A 
feladatlapokat havonta postázzuk (rendre az okt. 19., nov. 16., dec. 7., 
jan. 19., febr. 16., márc. 16. heteken). A megoldásokat az eredeti 
feladatlapra írjátok! A megoldásokat a beküldési határidő napjáig kell 
postára adni. Az első két forduló kijavított feladatlapjait a 4. fordulóval, a 
továbbiakat május végén a verseny eredményével együtt küldjük vissza. 
A feladatlapot ugyanolyan borítékban küldjétek vissza, amilyenben mi 
küldtük. A postán kapható ilyen, normál méretű elsőbbségi vagy nem 
elsőbbségi postakész boríték. Egy postakész borítékban súlyhatár nélkül 
bármennyi feladatlap feladható (Z alakra áthajtogatva akár 10-12 is 
belefér). Érdemes most megvenni az összes fordulóhoz, mert a 
rányomtatott bélyeg a januári áremelés után is érvényes marad. A 
feladatlapot elsőbbségi vagy nem elsőbbségi levélként feladhatjátok. 
Legbiztonságosabb az elsőbbségi levél, amely egy munkanap alatt 
megérkezik. Az ajánlott vagy tértivevényes levél felesleges pénzkiadás, 
nem növeli a kézbesítés biztonságát.  
Jó tanulást, eredményes versenyzést kíván a TITOK BT! 

 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 

 

1. A betűrácsban 7 szín német nevét rejtettük el, függőlegesen és vízszintesen. 
Keresd meg és színezd be őket a jelentésüknek megfelelő színnel! A fennmaradó 
betűkből egy 8. szín német nevét rakhatod össze.  
 

B L A U G G 
B R O T R R 
R S W H Ü A 
A Z A R N U 
U C R O S A 
N W E I S S 

 
Melyik szín nevét raktad össze a betűkből? _____________  

8 PONT 
2. Lukas figyelmetlen volt, és az alábbi mondatokból kihagyott egy-egy szót, 
segíts neki, hogy mi hiányzik! Az egész mondatot írd le! 

1) WO WOHNST? →________________________________________________ 
2) WIE DU? →_____________________________________________________ 
3) ER KOMMT UNGARN. →__________________________________________ 
4) WOHER KOMMST? → ____________________________________________ 
5) ER GERN FUßBALL. →____________________________________________ 
6) LERNE DEUTSCH. →_____________________________________________ 
7) WIEDERSEHEN! →_______________________________________________ 
8) APPETIT! →___________________________________________________    

16 PONT 
3. Lukas számol. Melyik a kisebb szám a kettő közül? Alkalmazd a relációs jeleket 
(< , >)! 
a) elf………. zwanzig    
b) siebzehn………siebzig   
c) dreiundfünfzig ………… fünfunddreißig  
d) neunundachtzig …..achtundneunzig  
e) sechsundfünfzig ……….sechzig   
f) dreiundzwanzig ……….zweiunddreißig             6 PONT 



4. Most pedig add össze az előző feladatban szereplő számokat! Mennyit kapsz? 
Írd ki betűvel! 

a) elf + zwanzig  =   ___________________________  

b) siebzehn + siebzig =   ___________________________  

c) fünfunddreißig + dreiundfünfzig = ___________________________   

d) sechsundfünfzig + sechzig =         ___________________________  

e) dreiundzwanzig + zweiunddreißig = ________________________  

10 PONT 

5. Egészítsd ki a tárgyak neveit a képek alatt, majd írd eléjük a helyes névelőt! (A 
színek árulkodnak.) 
 

    

___Ted _  _ b_  _ ___ F_  _ b _ _ _ ___ Sp_  _ l _ u_  _ ___ E _ _ h _ _ _ 

    
___ P _ _ _ _ ___ B _ _ _ s _ _ _ _ ___ W_ _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _ ___ K _ _ _ _ _s _ _ _ _ 

8 PONT 

6. Melyik szó nem illik a mondatba? Húzd ki az oda nem illőt! 
pl. Barbara wir spielt Handball gern.  e) Maya trinkt isst nicht gern Cola. 

a) Heute ist der Freitag.    f) Wohnst du sehr mit deinen Eltern? 

b) Ich Name heiße Sylvia.    g) Sein Name heißt ist Peter. 

c) Ich habe viele eine Freunde.   h) Wie geht es du dir ? 

d) Mein Vater arbeitet macht in der Schule. i) Bist du wer Robert?   

9 PONT 

7. Mi a kakukktojás? Karikázd be és írd a vonalra (magyarul) miért azt 
választottad! 

a) s Bett – s Handy – r Tisch – r Schrank __________________________________________ 

b) e Hand – s Bein – r Mund – s Buch __________________________________________ 

c) e Himbeere – e Birne – e Kirsche – r Apfel _______________________________________ 

d) s Auto – r Zug – s Mädchen – s Fahrrad ____________________________________ 

8 PONT 
ÖSSZESEN: 65 PONT 
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A feladatlapot ugyanolyan borítékban küldjétek vissza, 
amilyenben mi küldtük. A postán vásárolhattok ilyen 
felbélyegzett, postakész borítékot (kivétel: közepes 

méretű borítékban több feladatlap félbehajtva). 
Legbiztonságosabb a sima elsőbbségi levél, az ajánlott 
különszolgáltatás felesleges pénzkiadás.Tértivevényes 

leveleket nem veszünk át. 
 

Beküldési határidő: 
december 7. 

 
TITOK Oktatásszervező Bt 

2092 Budakeszi, Fő u. 139. 
 
 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
1. Fejtsd meg a rejtvényt! Válaszolj egész mondattal! 

Renatas Vater hat fünf Töchter: Sara, Emma, Eva, Katerina und wie heißt das fünfte Kind? 
___________         

2 PONT 
2. Milyen színűek a felsorolt dolgok? Írd be a szín német megfelelőjét a 
rejtvénybe, s ha jól dolgozol, megfejtésül megtudod, hogy köszöntik egymást a 
svájciak.  

Írd ide: __________ ! 

7 PONT 
3. Was machen sie gern? Írd be a mondatba az odaillő igét! 

trinkt  isst   spielt  schläft kocht  hört 

a) Tims Tante __________ gern klassische Musik im Radio. 
b) Ella __________ gern Schach. 
c) Mein Onkel __________ gern Tee. 
d) Meine kleine Schwester __________ gern in einem warmen Bett. 
e) Julia _________ gern Salat. 
f) Jonas _________ gern Suppen. 

6 PONT 

1) die Wolken, das Metall, die Maus       1.    U 

2) der Apfel, das Blut, das Gesicht  
     2.     

3)  der Frosch, das Laub, der Rasen  
  3.  G      

4) die Sonne, das Bier, der Mais  
    4.    B  

5) die Nacht, der Fernseher, die Kola 5. 
          

6) der Schnee, das Papier, der Geist  
   6.    ß   



4. Ő itt Jonas és a testrészeinek a nevei. Kösd össze a szavakat Jonas megfelelő 
testrészeivel! 
 

die Haare 

das Auge 

die Nase 

der Finger 

der Ellenbogen 

der Bauch 

die Knie 

das Fußgelenk 
 

die Augenbraue 

das Ohr 

der Mund 

der Hals 

die Schulter 

der Arm 

das Bein 

der Fuß 
16 PONT 

5. Tedd helyes sorrendbe Jonas napirendjének eseményeit! Ha az események 
betűjelét helyes sorrendbe teszed, megkapod a megfejtést.   
_T_ Der Wecker klingelt. 

_G_  Er frühstückt. 
_A_ Er steht auf. 
_E_ Er geht von der Küche ins Bad und putzt 
sich die Zähne. 
_S_ Er geht zur Schule. 
_B_ Er isst zu Mittag. 
_A_ Er duscht. 
_U_ Er isst zu Abend. 

_F_  Er liest vorm Schlafen. 
_A_  Er hat Stunden in der Schule. 

_L__ Er geht nach Hause. 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  

6.  

7.  

8.  
 

9.  

10.  

11.  

Megfejtés névelővel: ___________________ magyarul: ________________________ 
13 PONT 

6. Összekeveredtek a betűk. Segíts kibogozni, hogy melyik üzletek nevei bújtak 
el a feladványban! Írd őket a névelőjükkel a vonalra! 
 
a) SURMAPERKT  à ________________________ 
b) CKBÄEIER  à ________________________ 
c) HACHBUNDNGLU à________________________ 
d) REIMEGETZ  à ________________________ 
e) EKETHAPO  à ________________________ 

10 PONT 
ÖSSZESEN: 54 PONT 
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Beküldési határidő: január 11. 

 
A hibás adatokat a postautalványokon és az 1. forduló 
feladatlapjain találtak szerint javítottuk. Maradt még 
hiba? Írjátok meg  titok@titokonline.hu  címünkre. 

 
A feladatlapot ugyanolyan alakú borítékban küldjétek 
vissza, amilyenben mi küldtük. A postán vásárolhattok 

ilyen felbélyegzett, postakész borítékot. 
 

Az első két forduló kijavított feladatlapjait a 4. forduló 
feladataival együtt január 14-20. között adjuk postára. 

 
TITOK Német Verseny 

2092 Budakeszi, fő u. 139. 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
1.Ganz lange Wörter azaz jó hosszú szavak: na de mit jelentenek? Karikázd be a 
betűjelét annak, amit a képen látsz! 

 
a) Weihnachtsbaum 
b) Adventskranz  

a) Kastanientorte 
b) Obstsalat 

 

a) Weihnachtsmann 
b) Schneemann  

a) Sauerkirsche 
b) Johannisbeere 

 

a) Kürbiskopf 
b) Kartoffelsalat  

a) Weihnachtsdekoration 
b) Geschenkverpackung 

 

a) Kaffeemaschine 
b) Wasserkocher  

a) Salzgebäck 
b) Lichterkette 

8 PONT 
2. A családfa alapján írd le, melyik családtagjaival tölti Nikolas az ünnepeket! 
 

Max Müller + Hanna Müller    Uwe Weiner + Ursula 
Weiner 

 
 
Lili Müller Katja Müller  Martin Müller + Anna Weiner  Tim Weiner 
 
 

David  Lukas   Markus Nikolas  Lara 
 
 

Nikolas: „Wir feiern alle gemeinsam: meine __________________ (Anna), mein 

_________________ (Martin), mein __________________ (Uwe), meine _____________________ 

(Lili), mein ___________________ (Tim), mein _____________________ (David), meine 

_____________________ (Lara), mein _____________________ (Markus) und meine 

_____________________ (Hanna).” 



9 PONT  

3. Nikolas a téli hobbijairól mesél. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal, a 
képek segítenek, mi hova illik! 

Schneekampf  Kastanien  Blätter  Zimt  Schal  
Schlittschuhlaufen  Mantel Orange  Zimmer
 Glühwein  

„Hallo! Ich heiße Nikolas. Ich mag Winter, wenn die _____________sind schon 
gefallen und alle warten auf Weihnachten. Ich trage in dieser Jahreszeit meinen warmen 

_______________und ______________. Nach dem ersten Schnee spielen wir gern 

mit meinem Bruder _______________________. In Ungarn schneit es aber leider 

nicht sehr oft. Im Alltag bin ich mehr in meinem  _______________. 
Am Wochenende haben meine Eltern auch mehr Zeit und wir gehen 

_________________ zusammen. Wir kaufen gebratene __________________ 

und die Erwachsenen trinken _______________. Hmm, wie es riecht!  

_____________ und  _________________!  
Ich finde Winter die beste Jahreszeit!“ 
Was ist deine Lieblingsjahreszeit? ______________________________ 

11 PONT 

4. Keresd meg és karikázd be a képeknek megfelelő szavakat! (Balról jobbraà, 
fentről lefelé↓ vagy átlósan .) 

G H V U G J K L M N O 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

L E Y Ü K Ü R B I S E 
O Ö S S R I S T E R N 
C H S C K E F B E K G 
K C H N H O N I G E E 
E U T G T E R T P R L 
N E G B J H N G I Z T 
F D U E B P V K Ö E H 
E L N H L L K N U I R 

9 PONT 
5. Karikázd be a kakukktojást minden sorban: azt a dolgot, ami mindig hideg! Írd 
a sor végére a bekarikázott szó névelőjét is!  

a) heiße Schokolade – Schneeflocken – Feuer – Herd   _______ 

b) Schneemann – Kamin – Gemüsesuppe – Radiator  _______ 

c) Glühwein – Eisbahn – Apfelpunsch – Kerze  _______ 

d) Tee – Pommes – Sommer – Winterwald   _______ 

e) Sonne – Lava – Nordpol – Afrika    _______ 

10 PONT 



ÖSSZESEN 47 PONT 
3-4. osztály 
4. feladatlap 
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TITOK Német Verseny 
2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 

Beküldési határidő:  február 15. 
 
 

A feladatlapot ugyanolyan alakú borítékban küldjétek 
vissza, amilyenben mi küldtük. A postán vásárolhattok 

ilyen felbélyegzett, postakész borítékot. 
Legbiztonságosabb a sima elsőbbségi levél, az ajánlott 

különszolgáltatás felesleges pénzkiadás.  

 

Az első két forduló – határidőig beérkezett – 
feladatlapjait kijavítva mellékelten küldjük. Nézzétek 

meg, mit hibáztatok! 
 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 

1. Az egy sorban szereplő szópárok német megfelelői közt mindössze egy-egy betű 
az eltérés. Írd be a szavak német jelentését, majd alkoss értelmes szót a kiemelt 
hátterű betűkből, írd oda a névelőt is!  
Ahol megannyi egzotikus jószág él (névelőjét is írd ide): ______  
_____________________ 

 hal =      →asztal =      

 jó,finom =      →lábszár =      

 kapu =      →ajtó =      

 pohár =      →fű =      

 falu =      →tövis =      

 fal=      →ország=      

 fej=      →fazék=      

15 PONT 
2. Találd ki, melyik állatra igaz a meghatározás! Írd a megfelelő betűjelet az 
állathoz! 
a) Alle sagen, ich bin schön und herrlich, aber in meiner Kindheit war ich ziemlich hässlich. 
b) Meine Federn sind schön bunt, ich spreche immer, aber habe keinen Mund. 
c) Ich laufe nie sehr schnell, mein Haus ist wie eine Muschel. 
d) Keine Gitarre, keine Geige hat es, doch spielt Musik jeden Sommer. 
e) Die Augen kann unter Wasser öffnen, kann ich aber keine Lieder singen. 
f) An keiner Uni habe ich studiert, als Arzt habe ich aber hundert Bäume kuriert. 

 
_____ s Heimchen 

 
_____ r Specht 

 
_____ r Papagei 

   
_____ r Goldfisch 

 
_____ e Schnecke 



_____ r Schmetterling 
6 PONT 



3. Add meg az állatok német nevét névelővel, majd színezd ki az ábrát! A 
hímnemű szavak után (der) kékre, a nőneműek után (die) sárgára, a semleges 
neműek után (das) zöldre színezd az adott mezőt! 
 

1. nyuszi:  ____ K______________ 

2. oroszlán:  ____ L______________ 

3. egér:  ____ M______________ 

4. birka:  ____ S______________ 

5. méhecske:  ____ B______________ 

6. teve:  ____ K______________ 

7. ló:   ____ P______________ 

8. majom:  ____ A______________ 

Hogy hívják azt az élőlényt németül, ami tollas, fészeklakó? der V_________ 

17 PONT 

4. Karikázd be az igaz állítások betűjelét. Ha a betűket helyes sorrendbe teszed, 
megkapod, mivel védi az ember a telkét (írd ide a névelőjét is)!  _____ ___________ 

A Die Kuh frisst Gras. 

H Die Kuh hat Streifen. 

N Der Mann trägt einen Hut. 

S Der Mann ist wütend. 

U Es gibt Wolken im Himmel. 

Z Hinter dem Mann ist ein Hügel. 

6 PONT 

5. Tedd helyes sorrendbe a betűket, hogy állatok neveit kapd, majd írd a 
megfelelő névelővel a vonalra őket! 

SCHENIW  ______ _________________ 

NIDR   ______ _________________ 

HHNU  ______ _________________ 

TATER  ______ _________________ 

IEGZE  ______ _________________ 

ASNG   ______ _________________ 

SEIRÄB  ______ _________________ 

14 PONT 
ÖSSZESEN: 58 PONT 
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Beküldési határidő: március 12. 
 

A beküldési határidőt az utolsó két fordulónál 
szigorúan vesszük. A postai átfutási időre is 

tekintettel a határidő után egy héttel a fordulót 
lezárjuk, a később beérkező megoldásokat 

nem értékeljük, semmilyen magyarázkodást 
sem fogadunk el. 

 

Megoldásaitokat már a határidő előtt néhány nappal 
postázzátok, az utolsó két napon elsőbbségi levélben 

küldjétek. A feladatlapot ugyanolyan borítékban 
küldjétek vissza, amilyenben mi küldtük. Vásároljatok a 

postán ilyen felbélyegzett, postakész borítékot!  
 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

1. Szótár segítségével írd be a szavakat a szórácsba, majd olvasd össze az átlósan megjelölt 
betűket! Megoldásul azt az éghajlati jelenséget kapod, ami akkor alakul ki, mikor nem esik 
elég eső. Írd ide névelővel: 
 
_______ _______________ 

1. köszönöm      
2. kunyhó      
3. hegyek      
4. ló      
5. szeretet      

7 PONT 
2. Helyettesítsd a főneveket a megfelelő névmásokkal! 
Hans hat eine schwere Tasche.  Er trägt sie auf dem Rücken. 
Das Hemd ist Thomas zu groß. ____ mag ______ trotzdem sehr gern. 
Die Mutter ist böse auf Tim. _____ hat eine Blumenvase zerbrochen.  _____ war sehr wertvoll. 
Tamara ist sehr blaß. ______ ist krank. 
Das Buch hat 200 Seiten. _____ ist sehr dick. 
Sylvia isst gern Obst. Am liebsten isst _____ Kirsche. 
Der Hund hat schwarzes Fell. _____ glänzt in der Sonne. 
Das sind meine Brüder. _____ heißen Udo und Uwe. 
Unser Computer ist sehr alt. _____ funktioniert deshalb sehr langsam. 

10 PONT 
3. Az ERDE szóval sok szóösszetételben találkozhatunk. Rakd össze a megadott 
betűkből a hiányzó elő- és utótagokat! A szavakat illeszd aztán a megfelelő 
mondatba! 
ERD + AEFLP  à   Erdapfel kocht man im Wasser. 
ERD + AGS    _______________ reift im Sommer. 
ERD + BEEER   _______________ ist mein Lieblingsschulfach. 
WARSCHZ + ERDE   _______________ bedeutet Globus. 
ERD + DEKNU   _______________ ist wenn die Erde sich schüttelt. 
ERD + EGKLU   Wir heizen zu Hause mit _______________. 
ERD + ENSSÜ    _______________ schmecken gut in Schokolade. 
ERD + BBEEN   In der _______________ wachsen die Pflanzen schneller. 



Nézd meg a példamondatba illesztett szót, mely egy zöldséget jelöl. Melyik másik 
szó létezik a németben, mely ugyanezt jelenti? Írd le névelővel! 
  

A szó: _____ _______________ Jelentése: _______________ 
17 PONT 

4. Alex pikniket szervezett a családjának és ír az élményeiről. Sajnos pár szó 
tévesen került a leiratba: minden mondatba éppen egy felesleges szó. Húzd ki 
őket egy vonallal! A kihúzott szavakból egy mondatot állíthatsz össze, ha helyes 
sorrendbe teszed őket. 

Wir haben mit Mutti und meinem der Bruder 
unsere Decke auf das Gras gelegt. Jetzt Apfel 
sitzen wir und trinken Tee aus der 
Thermosflasche. Im Koffer haben wir auch 
schmeckt Essen. Es ist noch kalt im März gut, so 
tragen wir Pullover und Mütze. Die Sonne rote 
scheint und wir haben riesengroßen Spaß. 
Mondat a kihúzott szavakból: 
 

_________________________________________________ 
6 PONT 

5. Színezd ki a gyümölcsfát! A hímnemű szavakat kékre, a nőneműeket pirosra, a 
semleges neműeket zöldre, a többes számban lévőket sárgára színezd! 
 

 

1. Nebel 
2. Stern 
3. Wolken 
4. Gartenschere 
5. Wetterbericht 
6. Blitz 
7. Baum 
8. Hagel 
9. Schneeflocken 
10. Wetter 
11. Berge 
12. Frühling 
13. Gemüse 
14. Sonne 
15. Gewitter 
16. Regen 
17. Gießkanne 
18. Gras 

18 PONT 
6. Válaszd ki a kakukktojást, húzd alá, majd indokold meg, miért azt választottad 
(lehet magyarul)! 
a) Tennisschläger – Volleyball – Schwimmbad – Tischtennisplatte  

___________________________ 
b) klettern – trainieren – wandern – schlafen 

___________________________ 
c) Auto fahren – den Föhn benutzen – baden – die Zähne putzen  

___________________________ 
d) Bildschirm – Kopfhörer – Tastatur – Maus  

___________________________ 
e) Zeitung – Online-Forum – Buch – Magazine  

___________________________ 
10 PONT 

ÖSSZESEN: 68 PONT 



3-4. osztály 
6. feladatlap 

TITOK 
NÉMET VERSENY Kód:  «EXKOD»-«EXTIPUS» 

Versenyzők adatai:                             «EXVNEV» 
                                                            «EXNEV2» 
                                                            «EXNEV3» 
                                                            «EXNEV4» 

  

TITOK Német Verseny 
2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 

Beküldési határidő: április 12. 
 

Az utolsó fordulónál nagyon szigorúan vesszük a 
beküldési határidőt. A postai átfutási időre is 
tekintettel az április 16-án beérkező levelekkel 
végleg lezárjuk a versenyt, a később beérkező 

feladatlapokat semmilyen magyarázkodás esetén 
sem értékeljük. A feladatlapot postakész vagy 

azzal azonos alakú borítékban küldjétek. 
Ha még maradt hibás adat, azt írjátok meg 

titok@titokonline.hu címünkre, hogy az oklevélen a 
helyes adatok szerepeljenek. A kijavított feladatlapokat 

és az oklevelet május végén fogjuk postázni. 

 
 
 

 
 
«EXISKOLA» 
«EXTANAR» 
«EXNEV» 
«EXVAROS» 
«EXUTCA» 
«EXIRSZ» 
 

 
FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat! 

 

1. Válaszold meg a találós kérdést teljes mondatban: 
Einige Mitschüler gehen mit ihren Hunden spazieren. Beim Spaziergang sehen wir 
insgesamt fünfzig Beineund die Zahl von den Köpfen ist achtzehn. (Kinder haben zwei 
Beine, Hunde vier) Wie viele Hunde spazieren mit den Kindern?  

____________________________________________________________________       2 PONT 
 

2. A betűkígyóban német igék ragozott alakjait találod. Meg-megszakítják őket 
oda nem illő betűk, amelyek sorban olvasva újabb 2 igét alkotnak. Írd be az 
igealakokat a táblázat megfelelő helyeire.  
 

TRINKSTMDUSCHENAGEBELSTUDIERENEHATNGEHS 
TTMACHENAISTNBLEIBSTZRENNEESCHWIMMTNKOCHE 

 

ich du er/sie/es wir 

_____________ 
_____________ 
_____________ 

______________ 
______________ 
______________ 

____________ 
____________ 
____________ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 

   +____________ 
+____________ 

14 PONT 
3. Egészítsd ki a mondatokat a fenti feladat megfelelő igéivel a rózsaszín mezőből. 
Figyelj rá, hogy a fenti ragozásukhoz képest viszont módosítanod kell! 
a) Ich mag Radfahren, es _________ Spaß!  
b) Wie _____ Ihr Name bitte? Können Sie Wiederholen? 
c) Mein Großvater _________ jeden Freitag. Seine Suppen sind lecker, aber Fleisch kann er 
nicht so gut machen. 
d) Unsere Großeltern __________ im kleinen Badezimmer. 
e) _______ du mir deinen Kuli? 
f) _______ ihr noch Zeit für ein letztes Spiel oder müsst ihr schnell zur Stunde? 
g) Tanja und Heidi __________ zum Arzt. Sie sind schon im Bus. 
h) Anita_________ein Glas Punsch.   
i) Unser Onkel kommt am Samstag und ________ drei Tage bis Dienstag. 
j) Ich bin sicher, du kannst nicht 2 km ____________ in einer Stunde in diesem eiskalten 
Wasser.  



k) Frau Köhlers Enkelin __________ Informatik an der Universität in Heidelberg. 
l) Ich habe jetzt keine Trainings mit dem Club, aber jeden Tag __________ wir mit meinem 
Bruder und fahren Rad zweimal pro Woche. 

12 PONT 
4. A betűrácsban 9 utazással kapcsolatos német 
főnevet rejtettünk el csak függőlegesen, lefelé- és 
felfelé olvasva, és egy-egy betűjüket kihagyva. 
Karikázd be őket és pótold a hiányzó betűket! Ha 
jól dolgozol, a szürke mezőkbe kerülő betűket az 
egyik irányban összeolvasva egy fontos okmány 
nevét kapod. 

            
 

10 PONT 
5. Írd be az 1. feladatban talált szavakat a táblázat megfelelő helyeire! 

 
 
 
 
  

9 
PO

NT 
 

6. Mit látsz a képen? Összekeveredtek a betűk. Írd a helyes szavakat névelőjükkel 
a vonalra! 

a) STRSCHTAENDA  _______________________________ 
b) TUH    _______________________________ 
c) NTPAOFFEL  _______________________________ 
d) LLESOENNNBRI  _______________________________ 

e) HMMLEI    _______________________________ 
f) ENONNSILMCH  _______________________________ 
g) HCBU    _______________________________ 

14 PONT 
ÖSSZESEN: 61 PONT 

 

E T R A T L P Z  
G N E T H P F  E 
A E E I A O  L I 
S K O E F  N T S 
T F Z R  C S L E 
H L E  N H E U B 
A U  A K I L K Ü 
U  N R S F P D R 
 S A K I F E R O 

DER DIE DAS 
   
   
   
   


