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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. 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!  
A szó jelentése az egyik családtag, de melyik? ___________________ 
 

fazék =      →fej =      

nyelv =      →tüdő =      

orr =      →nyúl =      

luk =      →szakács =      

ház =      →egér =      
 

          11 PONT 
 
2. Add meg a otthonnal és környezetünkkel kapcsolatos szavak német megfelelőjét 
névelővel, majd színezd ki az ábrát! A hímnemű szavak után (der) kékre, a 
nőneműek után (die) pirosra, a semleges neműek után (das) zöldre színezd a dinót! 
 

1. busz 
2. állatkert 
3. utca 
4. jelzőlámpa 
5. parkolóhely 
6. gyalogátkelő 
7. könyvesbolt 
8. iskola  
9. szomszédasszony 
10. bölcsőde 
11. pékség 
12. lakás 
13. posta 
14. kórház 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

 
 

15 PONT 



3. Alább néhány dolgot látsz, amivel nap mint nap találkozhatunk a nagyvárosi élet 
részeként. Alkoss helyes összetett szavakat! A képek segítenek, írd a betűjelet és a 
kész összetett szót melléjük!  

 Spitzen-   d) Spitzenverkehr 
a) -haus 

 Hoch- 
b) -wohnung 

 U-Bahn- 
c) -bahn 

 Straßen- 
d) -verkehr 

Plattenbau- e) -platz 

 Spiel- 
f) -bahnhof 

 Haupt- 
g) -gemeinschaft 

 Einkaufs- 
h) -Station 

 Wohn- 
i) -bad 

 Schwimm- 
j) -zentrum 

10 PONT 

4. Melyik szó nem illik a mondatba? Húzd ki az oda nem illőt! 
pl. Barbara wir spielt Handball gern. 
a) Hanna trinkt isst jeden Morgen einen Kaffee mit Milch. 
b) Sylvia ist geht zweimal pro Woche ins Fitnessstudio.  
c) Er Name heißt Hans und ist Kellner von Beruf.  
d) Wie viele Freunde hat oft Bernd?  

4 PONT 
5. Az alábbi állatok nevei összekeveredtek. Írd a vonalra őket helyesen, névelővel! 
ELSCHNGA _________________ 
EWLÖ  _________________ 
TNELFAE _________________ 
ZTKAE _________________ 
EGTIR  _________________ 
 
Melyik az az állat, mellyel nem veszedelmes otthon találkozni? _________________ 

5 PONT  
ÖSSZESEN: 45 PONT 



5-6. osztály 
2. feladatlap 

TITOK 
NÉMET VERSENY 

Kód:  «EXKOD»-
«EXTIPUS» Versenyzők adatai:                             «EXVNEV» 

                                                            «EXNEV2» 
                                                            «EXNEV3» 
                                                            «EXNEV4» 

  

 
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. Húzd alá a kakukktojást a szavak jelentése alapján! 
a) Frühling – Herbst – Sommer – April  
b) Bett – Kleiderschrank – Straßenbahn – Schreibtisch 
c) Apfelstrudel – Käsebrötchen – Schokoladeneis – Pudding  
d) Kola – Kaffee – Tee – Kakao 

4 PONT  
2. Ha a következő szópárok első tagjához egy betűt hozzáadunk, megkapjuk a 
második szót! Írd le a szavak német megfelelőjét a névelőjével együtt (ha van)! 
Karikázd be a betoldott betűket, s ha helyes sorrendbe rakod őket, egy új szót 
kapsz. Melyik ez a szó? (A kép segít.) 

 
 

és = kutya = A keresett szó (névelővel): 

ki(felé)/valahonnan= ház =    Ö    
 

tál = kulcs=  

(én) vagyok = lábszár = Magyar jelentése: 
_______________________  

11 PONT 
3. Egészítsd ki a mondatokat az alanyoknak megfelelően! 
a) Laura findet ___________________ Geldbeutel nicht. 
b) Ich liebe ____________________Freunde. 
c) Wartet ihr auf _________________ Eltern? 
d) Gibst du mir _________________ Taschenrechner? 
e) Die fleißigen Kinder machen _________________ Hausaufgabe. 
f) Herr Schneider trinkt _________________ Tee. 
g) Wir füttern _________________ Katzen zweimal jeden Tag. 
h) Holen Sie _________________ Sohn von der Grundschule ab? 

 
 
seinen 
ihren 
unsere 
eure  
meine 
ihre 
Ihren  
deinen 

8 PONT 



4. Hol dolgozik egy…? Párosítsd a foglalkozásokat a munkahellyel! Írd a szám 
mellé a betűjelet! 
 
1) _____ e Krankenschwester 
2) _____ e Kassiererin 
3) _____ r Konditor 
4) _____ r Personal Trainer 
5) _____ r Beamte 
6) _____ r Journalist 
7) _____ e Moderatorin 
8) _____ r Maurer 

a) auf der Baustelle 
b) im Amt 
c) in der Konditorei 
d) im Supermarkt 
e) im Krankenhaus 
f) im Fitnessstudio 
g) im Fernsehstudio 
h) in der Redaktion 

8 PONT 
5. Nézd meg alaposan a képet, és döntsd el, melyik állítás igaz (I) és melyik 
hamis (H). 
 
 
 

 

___ Das blonde Mädchen hat rosa Kleid. 
___ Der Junge im blauen Overall hat 
graues Hemd. 
___ Das erste Mädchen trägt kein gelbes 
Kleid. 
___ Alle Kinder lächeln. 
___ Der Junge mit schwarzen Schuhen 
trägt blaue Hose. 
___ Das dritte Mädchen hat rote Schuhe.  

6 PONT 
6. A következő betűrejtvényből gyűjtsd ki azoknak a ruhadaraboknak a nevét, 
melyeket jellemzően télen hordunk! Keresd őket vízszintesen, függőlegesen és 
átlósan, balról jobbra irányban, majd írd őket a vonalakra névelőjükkel együtt! 
Találsz még másféle ruhadarabot is a betűk közt? 
 

H K E F M A N T E L 
1. ___ ___________________ 

2. ___ ___________________ 

3. ___ ___________________ 

4. ___ ___________________ 

5. ___ ___________________ 
Kuckucksei(=kakukktojás): 
___ ___________________ 

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

10 PONT 
ÖSSZESEN: 47 PONT 

5-6. osztály 
2. feladatlap 

TITOK 
NÉMET VERSENY 

Kód:  «EXKOD»-
«EXTIPUS» 



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

  

 
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. Húzd alá a kakukktojást a szavak jelentése alapján! 
a) Frühling – Herbst – Sommer – April  
b) Bett – Kleiderschrank – Straßenbahn – Schreibtisch 
c) Apfelstrudel – Käsebrötchen – Schokoladeneis – Pudding  
d) Kola – Kaffee – Tee – Kakao 

4 PONT  
2. Ha a következő szópárok első tagjához egy betűt hozzáadunk, megkapjuk a 
második szót! Írd le a szavak német megfelelőjét a névelőjével együtt (ha van)! 
Karikázd be a betoldott betűket, s ha helyes sorrendbe rakod őket, egy új szót 
kapsz. Melyik ez a szó? (A kép segít.) 

 
 

és = kutya = A keresett szó (névelővel): 

ki(felé)/valahonnan= ház =    Ö    
 

tál = kulcs=  

(én) vagyok = lábszár = Magyar jelentése: 
_______________________  

11 PONT 
3. Egészítsd ki a mondatokat az alanyoknak megfelelően! 
a) Laura findet ___________________ Geldbeutel nicht. 
b) Ich liebe ____________________Freunde. 
c) Wartet ihr auf _________________ Eltern? 
d) Gibst du mir _________________ Taschenrechner? 
e) Die fleißigen Kinder machen _________________ Hausaufgabe. 
f) Herr Schneider trinkt _________________ Tee. 
g) Wir füttern _________________ Katzen zweimal jeden Tag. 
h) Holen Sie _________________ Sohn von der Grundschule ab? 

 
 
seinen 
ihren 
unsere 
eure  
meine 
ihre 
Ihren  
deinen 

8 PONT 



4. Hol dolgozik egy…? Párosítsd a foglalkozásokat a munkahellyel! Írd a szám 
mellé a betűjelet! 
 
9) _____ e Krankenschwester 
10) _____ e Kassiererin 
11) _____ r Konditor 
12) _____ r Personal Trainer 
13) _____ r Beamte 
14) _____ r Journalist 
15) _____ e Moderatorin 
16) _____ r Maurer 

i) auf der Baustelle 
j) im Amt 
k) in der Konditorei 
l) im Supermarkt 
m) im Krankenhaus 
n) im Fitnessstudio 
o) im Fernsehstudio 
p) in der Redaktion 

8 PONT 
5. Nézd meg alaposan a képet, és döntsd el, melyik állítás igaz (I) és melyik 
hamis (H). 
 
 
 

 

___ Das blonde Mädchen hat rosa Kleid. 
___ Der Junge im blauen Overall hat 
graues Hemd. 
___ Das erste Mädchen trägt kein gelbes 
Kleid. 
___ Alle Kinder lächeln. 
___ Der Junge mit schwarzen Schuhen 
trägt blaue Hose. 
___ Das dritte Mädchen hat rote Schuhe.  

6 PONT 
6. A következő betűrejtvényből gyűjtsd ki azoknak a ruhadaraboknak a nevét, 
melyeket jellemzően télen hordunk! Keresd őket vízszintesen, függőlegesen és 
átlósan, balról jobbra irányban, majd írd őket a vonalakra névelőjükkel együtt! 
Találsz még másféle ruhadarabot is a betűk közt? 
 

H K E F M A N T E L 
1. ___ ___________________ 

2. ___ ___________________ 

3. ___ ___________________ 

4. ___ ___________________ 

5. ___ ___________________ 
Kuckucksei(=kakukktojás): 
___ ___________________ 

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

10 PONT 
ÖSSZESEN: 47 PONT 

5-6. osztály 
4. feladatlap (javított) 

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



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

  

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. A következő szópárok mindegyikében azonos betű hiányzik. (Vigyázz, lehet, hogy kettős 
vagy hármas betűről van szó pl. ch!) A hiányzó betűkből egy új szó áll össze. Melyik ez a szó? 
 

__ OSA __HER __EIST __NTE __USS ____ AL __GEL __UHIG __OND 
__AUM __SEL __ASSE __LF __OTE ____UHE __MMER __EITEN __UND 
 

A keresett szó (névelővel): _____ ___________________________ 
11 PONT 

2. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő kötőszóval:  
denn/ aber/ wenn / wenn / und/ so / oder ! 

a) Schließe das Fenster, __________ es ist kalt. 
b) Tom liest gern auf der Couch, __________ es draußen regnet. 
c) Eva will noch schlafen, __________ sie muss aufstehen und zur Schule gehen. 
d) Die alten Damen sitzen auf der Bank ___________ sprechen. 
e) Ich mag, __________ du deine Haare so machst! 
f) Geht er ins Kino __________ ins Theater? 

6 PONT 
3. Laura és a barátai bulit szerveznek. A következő kérdések hangzanak el szervezés közben. 
Írd be a hiányzó kérdőszavakat a rejtvénybe! A kiemelt betűkből egy további kérdőszó jön 
ki, fogalmazz vele és az első feladat megoldásának felhasználásával egy kérdő mondatot:  

_____________________________________________________________? 

1.     O    1._______ fahrt ihr in den Frühlingsferien? 
2.         2._______ möchtest du zur Party einladen? 
3.         3._______ kaufen wir zu essen und trinken? 
4.     O    4._______ kommt Anna nicht zur Party? Ist alles in Ordnung? 
5.        L 5._______ Zeit hast du? Können wir die Aufgaben besprechen? 
6.     N    6._______ fängt das Programm an? 

9 PONT 
 
4. Lauráék bulija vasárnap lesz. Segíts nekik értelmezni az előrejelzést, hogy milyen lesz az 
időjárás! Válaszd ki az előrejelzés alapján az igaz állításokat és húzd alá! 



Es wird bewölkt und auch regnerisch. 
Die Temperatur geht nicht über 2 °C. 
Der Wind wird nicht schneller als 44 km/h. 
Wir werden aber auch die Sonne sehen. 
Wir erwarten großen Nebel. 
Der Wind wird größer als am vorigen Tag. 

6 PONT 
 
5. Olvasd el a történetet Lauráról, és oldd meg a feladatokat ezalapján! 
Laura besucht 4 Volleyball -Trainings pro Woche, 
jedes Mal neunzig Minuten. Sie ist aber ein 
bisschen faul. Sie möchte eher auf der Couch 
sitzen und sich Konzertfilme ansehen mit heißem 
Tee in der Hand. Sie findet das Klavier besonders 
bezaubernd. Sie kommt auch manchmal zu spät in 
der Sporthalle an. Dann ist der Trainer ganz 
wütend auf sie.  
Eines Tages ruft der Trainer ihre Mutter an: 
-Frau Jens. Ich bin Herr Guttmann, der Trainer 
von Laura. Können wir kurz sprechen? 
-Ja, Herr Guttmann, wie kann ich Ihnen helfen?  
-Ich denke, Ihre Tochter mag Sport nicht so. Hat 
sie darüber vielleicht gesprochen? 
-Nein. Aber wissen Sie, mich hat gerade die 
Musiklehrerin von Laura angerufen und hat 
gesagt, Laura hat nach Musikstunden 
nachmittags bei ihr gefragt. Ich muss mit ihr über 
die Pläne sprechen.  
- In Ordnung, Frau Jens. Der Sport ist ein Weg 
nur. Wenn Laura ihr Glück in der Musik findet 
wünsche ich ihr viel Spaß.  
-Sie sind sehr nett! Danke für das Gespräch und 
Ihr Verständnis! Ich rufe Sie an, wenn wir mit 
Laura sprechen können. 
 

Húzd alá a mellékneveket a szövegben, és írd 
be őket az ellentétpárjuk mellé! 

___________________↔ friedlich 

___________________↔ grob 

___________________↔fleißig, aktiv 

___________________↔lang 

___________________↔ kalt 

___________________↔ früh 

___________________↔ ekelhaft 

14 PONT 

Hogy volt a szövegben németül? Írd névelővel! 

röplabda=______  _____________________ 

edző= _____ __________________________ 

kanapé= _____ ________________________ 

Ezek mely nyelvből kerültek a németbe?  

________________ 

Írj te is egy szót, amely ugyanebből jött a 
németbe névelővel: 

_______ ________________________ 

9 PONT 
 
Írd a vonalra a helyes megoldás betűjelét! 

1. Laura trainiert ____ Stunden pro Woche. 
a) fünf  b) sechs  c) acht 

2. Laura mag Musik ____ als Volleyball. 
a) besser b) gern   c) noch 

3. Herr Guttmann und Frau Jens sprechen ____. 
a) persönlich b) per Telefon  c) nicht 

4. Herr Guttmann ist wütend auf Laura, weil sie 
manchmal _____. 
a) Musik hört b) trainiert  c) spät ankommt 
 

5. Was bedeutet „viel Spaß“? ____ 
a) gute Erlebnisse und Freude  
b) frohe Weihnachten   
c) schöne Träume 

6. Was bedeutet „Der Sport ist ein Weg nur.“? ___ 
a) wenn man keinen Sport macht, kann nicht 
glücklich sein  
b) es gibt eine Straße mit dem Namen Sport   
c) es gibt viele Tätigkeiten im Leben, nicht alle 
müssen Sportler sein 

6 PONT 



ÖSSZESEN: 61 PONT 
5-6. osztály 
5. feladatlap 

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

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

  

TITOK Német Verseny 
2092 Budakeszi, Fő u. 139. 

 

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. Alkoss értelmes szavakat a keretben megadott betűk megfelelő helyre való beírásával! 
Minden betűt fel kell használnod. 
 

   A H     
S F W L 
L N N 

R E Z Z 

   A H     
   A H     
   A H     
   A H     

5 PONT 
2. Párosítsd össze a szavakat az ellentétes jelentésű/ kapcsolódó párjukkal! 
 

1) dick 
2) Anfang 
3) voll 
4) Hand 
6) Obst 
7) eng 
8) Stadt 
9) billig 

a) teuer 
b) Ende 
c) Gemüse 
d) dünn 
e) weit 
f) leer 
g) Dorf 
h) Fuß 

1)  
2)  
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  

8 PONT 
3. Hol hangozhatnak el a következő mondatok? Párosítsd helyesen! 
 

1) Einfach oder hin und zurück? 1)   a)  im Bank  
2) Liebe Patienten, danke für Ihre Geduld! 2)   b) am Bahnhof 
3) Müssen wir bei der nächsten Station umsteigen? 3)   c) im Zug 
4) Die Führung dauert anderthalb Stunden, am 
Ende kommen wir zum Souvenirshop. 

4)   d) im Wartesaal der 
Arztpraxis 

5) Zahlen Sie zusammen oder getrennt? 5)   e) in der Apotheke 
6) Wo finde ich die Umkleidekabine? 6)   f) bei der Sprachprüfung 
7) Handys müssen ausgeschaltet werden, Sie 
können sich jetzt die Arbeitsblätter ansehen. 

7)   g) im Hotel 

8) Der Schlüssel ist an der Rezeption abzugeben. 8)   h) auf der Straße, in einer 
fremden Stadt 

9) Gehen Sie bis zur Kreuzung, dann links! 9)  i)  im Kleidergeschäft 
10) Ich möchte Geld wechseln. 10)  j) im Museum 
11) Diese Salbe ist rezeptpflichtig. Hat Ihr Arzt 
Ihnen keins verschrieben? 

11)  k) im Kaffeehaus 



11 PONT 



4. Die Zeit. Minek felel meg...? Írd le betűvel! 

        
6 PONT 

5. Tedd növekvő sorrendbe az időegységeket! 
a) der Monat   c) das Jahr   e) die Minute   g) das Jahrzehnt  

b) die Sekunde d) die Stunde  f) das Jahrhundert  h) die Jahreszeit 

 

8 PONT 
6. Egészítsd ki am – um – im szócskával a mondatokat!  
 

Marko, Albrecht und Murat sind Freunde. Sie gehen in dieselbe Schule und (1) ______ 
Sommer gehen auch in den Urlaub zusammen. (2) ______ Morgen gehen sie zusammen mit 
dem Bus zur Schule.  (3) ______ Nachmittag spielen sie zusammen. (4) _______ Freitag spielen 
sie immer Volleyball. Auch heute gehen Albrecht und Marko (5) ______ drei Uhr in die 
Turnhalle. Aber Mario ist nicht da. Die zwei warten. Murat kommt nicht. (6) ______ halb vier 
ruft Udo an. Mario ist zu Hause. Er hat das Volleyballtraining vergessen. Aber (7) _______ 
Samstag  (8) ________ fünf gehen sie zusammen ins Kino. Das vergisst Murat bestimmt nicht.  

8 PONT 
7. Alkoss mondatokat a megfelelő szórenddel! 
 

a)  Fußball – am – spielen –  
    Die Kinder – Morgen 

 

b) helfen – Wir – Samstag – müssen – 
unserer Mutter – am  

 

c) möchten – fernsehen – Wir – am – 
Abend  

 

d) besuchen – Meine Eltern – am – 
Wochenende –  die Großeltern – möchten 

 

e) nicht – lernen – wollen – Mittag – Wir 
– um  

 

f) sechs Uhr – aufstehen – um – müssen – 
jeden Tag - Wir 

 

12 PONT 
8. Színezd ki az álarcot! Legyen piros, aminek a többesszáma ’-e’, és legyen sárga, aminek a 
többesszáma umlaut (azaz pöttyös lesz az egyik magánhangzója) és ’-er’ végződés! 
 

 

1. der Wald 
2. der Tag 
3. der Tisch 
4. das Haus 
5. der Friseur 
6. das Blatt 
7. der Geldschein 
 

8. der Hund 
9. das Pferd 
10. der Teppich 
11. der Flüchtling 
12. das Glas 
13. der Brief 
14. das Land 
 
 

7 PONT 
ÖSSZESEN: 65 PONT 

1._____ 
(kürzeste) 

2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. ______ 
(längste) 

240 Sekunden sind:  _______ Minuten 
360 Sekunden sind: _______ Minuten 
60 Sekunden sind: _______ Minute 

60 Minuten sind:     _______ Stunde 
120 Minuten sind:   _______ Stunden 
90 Minuten sind:    _______ Stunden 
 



5-6. 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» 
 

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

 
1. Válaszold meg a találós kérdéseket teljes mondattal! 
a) Welcher Tag ist heute, wenn gestern der fünfte Tag nach Mittwoch war?  
 
____________________________________________________________ 
b) Herr und Frau Schröder haben vier Töchter. Die vier Töchter haben einen Bruder. 
Wie viele Kinder haben die Schröder Eltern?  
 
____________________________________________________________ 
c) Am Samstagnachmittag wurde Herr Eckhardt in Schneckestraße 8. getötet. Alle 
Nachbarn antworteten dem Kommissar, was sie am Nachmittag gemacht haben: die 
Frau Eckhardts hat geduscht. Der Koch hat Frühstück gemacht. Der Gärtner hat 
Tomaten gesetzt. Wer hat den Mann getötet? 
 
____________________________________________________________ 

6 PONT 
 

2. A leghosszabb német szó a welt.de online folyóirat szerint a következő. Hány 
rövidebb, létező, nem összetett szót tudsz belőle kivágni, kiszedni? Írd őket a 
vonalra, főnév esetén a névelőjét is! (A hosszú szó jelentése a törvény, mely a 
marhahús cimkézését felügyelő személy feladatának átruházását szabályozza.) 
 
das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
11 PONT 

 
3. Az egy sorban szereplő képeken látható dolgokban ugyanazok a magánhangzók 
szerepelnek! A szavak mássalhangzói pedig összegabalyodtak. Írd le a szavakat 
immár helyesen névelővel, megfelelő sorrendben a vonalra! 
 

(folytatás a következő lapon) 



1. 2. 3.  

B M M 
R S M 

1. 
2. 
3. 

1. 2. 3. 

G R N 
N B L L 
P S 

1. 
2. 
3. 

1. 2. 3.  

L M W 
H R H 
H L 

1. 
2. 
3. 

1. 2. 3.  

P P P 
K H S F 
L 

1. 
2. 
3. 

12 PONT 
 

4. Tavasszal ébrednek a téli álmot alvók. 
Csoportosítsd a lista állatait! Színezd ki a 

szőlőt a következő elv szerint: 
Insekten sind grün, Säugetiere sind gelb, 

Vögel sind blau, Fische sind rot! 
Van egy kakukktojás. Melyik állat az? Azt 

a szőlőszemet jelöld egy negyedik, 
számodra kedves színnel, az állatot pedig 

rajzold le a felsorolás alá! 

 

1. Biene 
2. Fasan 
3. Feldmaus 
4. Fuchs 
5. Grille 
6. Hase 
7. Heuschrecke 
8. Igel 
9. Forelle 
10. Karpfen 

11. Wels  
12. Maulwurf 
13. Hai 
14. Huhn 
15. Regenwurm 
16. Seepferd 
17. Lachs 
18. Strauß 
19. Elefant 
20. Sardelle 

22 PONT 
5. Melyik napszakhoz illenek a következő kifejezések? Írd a betűjelüket a megfelelő 
napszak neve alá, amikor történnek vagy elhangzanak! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 PONT 

Morgen:               a) Es ist zwölf Uhr. 
              b) Frühstück 
              c) die Sonne geht runter 
              d) Abendessen 
              e) Wie hast du geschlafen? 
              f) die Sonne kommt auf 
              g) Mittagspause 
              h) Schlaf gut! 
              i) die Sonne steht hoch 

Mittag: 

Abend: 



ÖSSZESEN: 60 PONT 


