
NÉMET LEVELEZŐ 2021     3-4. OSZTÁLY  
FELADATLAP MINTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4. osztály 
1. A német köszönések közé más kifejezések tévedtek. Húzd át őket! 
  Guten Tag!   Auf Wiedersehen!   Pass auf!   Tschüs! 
 Es geht mir gut!  Komm hier!   Grüss dich! Hallo!  Ich liebe dich! 

4 pont 
2. Melyik színekből melyikeket lehet kikeverni? Tedd 
rendbe a „műveletekben” az összekeveredett színek neveit, 
majd írd le őket helyesen a vonalra! 
 

LEGB + LAUB = RÜNG   _______________________________________ 

ULAB + ORT = ILLA   _______________________________________ 

WARSCHZ + IßEW = RUAG  _______________________________________ 
 9 pont 

3. Írd be a hiányzó szót a felsorolásokba! Figyelj a helyesírásra is! 
 
 MITTWOCH ____________ FREITAG  MÄRZ _______________ MAI 
 
VIER _____________ SECHS   ICH ______ ER / SIE 
 
HERBST _____________ FRÜHLING  SEKUNDE ______________ STUNDE 

6 pont 
5. Egészítsd ki az oszlopokban levő hiányos szavakat oszloponként 
ugyanazzal a betűvel, hogy mindkét szó értelmes legyen! Ha a megfejtésként 
felhasznált betűket beírod a táblázatba, egy újabb értelmes szót kapsz: a 
turistaút német megfelelőjét. Írd a szót névelővel az alsó rácsba! 

__eiß __pfel __icht __unkel __ins __ot __oher __ssen __urke 

__as __cht __ame __ort __lefant __adio __under __sel __ut 
 

          
11 pont 

6. Hogy hívják németül az alábbi nyári gyümölcsöket? Megfejtésül megtudod 
milyen hasznos dologból van nagyon sok ezekben a gyümölcsökben. 
Karikázd be a felsoroltak közül a kedvenc gyümölcsöd képét!  



1.   2.  3.  4.  5.  6.  
      V      

1.       C H    
2.            
3.            
4. P           
5.        S C H  
6.            

 
Megfejtés (helyes névelővel): ______ __________________________ 

9 pont 
7. Mit látsz a képen? Írj az igaz állítások mellé R (=richtig), a hamis állítások 
mellé F (=falsch) betűt! 

 

Acht Hunde sind auf dem Bild.  ___ 

Die Hunde sitzen.    ___ 

Die Hunde sind im Haus.   ___ 

Die Hunde sind schwarz.   ___ 

Es ist am Tag.    ___ 
5 pont 

8. Két kutyus szóba elegyedett egymással. Alkoss párokat a kérdésekből-
válaszokból, ahogy a példában! 

1.Wie heißt du? 

2.Welche Farbe bist du? 

3.Woher kommst du? 

4.Wo wohnst du? 

5.Wie heißt deine Mutter? 

6.Was ist dein 
Lieblingsessen? 

7. Wie lang bist du? 

a) Ich esse gern Thunfisch. 

b) Ich komme aus Bern. 

c) Ich heiße Schnauz. 

d) Ich bin hellbraun. 

e) Sie heißt Lisa. 

f) Ich wohne in Basel. 

g) Ich bin 102 Zentimeter. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

_c)_ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

___ 

 
6 pont 

összesen: 50 pont 



NÉMET LEVELEZŐ 2021     5-6. OSZTÁLY  
FELADATLAP MINTA 
 
 
 
1. A betűláncban 6 testrész nevét rejtettük el. Keresd meg, s írd ki őket a 
pontozott vonalra helyes névelővel! A szóláncban 4 felesleges betűt találsz, 
melyekből egy szín nevét lehet összeolvasni. Írd le helyesen, majd színes 
ceruzával színezd ki a kismadarat ezzel a színnel! 
 

a r m g h a l s e b e i n k o p f l e l l e n b o g e n b k n i e  
 

____________________  ____________________ ____________________ 
 

____________________ ____________________  ____________________ 
 
Die Farbe (=a szín): ___________ 

 
14 pont 

2. Írd a melléknevek ellentétét a rejtvénybe! A rejtvény megfejtése egy 
időszak. A lenti vonalra írd le egész mondatban, mit fogsz csinálni benne! 
1. hässlich ↔            
2. unfreundlich↔            
3. kalt↔            
4. fein ↔ G  O         
5. laut↔  E I         
6. schlecht ↔            
7.dünn↔     E       
8. dunkel ↔            
9. oberflächlich↔   G  Ü N      
10. faul↔ F L   ß       
11.groß ↔            
12. alt↔            

___________________________________________________________________________ 
14 pont 

3. Életképek a nyári programokról: a képek felhasználásával egészítsd ki a 
mondatokat! 

 
1) Martin nimmt ein Taschen__________ in jeden Ausflug mit. Er schneidet das 
Brötchen.  
2) Kira macht professionelle Fotos im Urlaub mit seiner _________________.  



3) Susi hat ein Paar schwarze Wander_____________ und braune 
__________________an. 
4) Wir möchten jetzt im Garten spielen. Wo ist mein _________? 
5) Die Tür vom Wochenendhaus ist geschlossen. Wer hat den ___________________?  
6) Mein Bruder will den Tierpark besuchen, denn ein _____________-Baby ist geboren! 
7) Wie spät ist es? Hast du eine _________? 
8)  Willst du zu Fuß oder mit dem __________________ in die Berge? 
9) Möchtest du noch ein Stück ____________? 

10 pont 
 

4. A táblázatban 10 sport- ill. szabadidős tevékenység nevét rejtettük fentről 
lefelé, lentről felfelé, jobbról balra, illetve balról jobbra. Keresd ki ezeket a 
szavakat és karikázd be őket!  (A képek segítenek.) 
Ha helyesen oldottad meg a feladatot, 11 betű marad, melyekből egy olyan 
szabadidős tevékenység nevét kapod, melyet jó barátokkal lehet egy finom 
üdítő vagy forró tea mellett végezni. Írd ki a táblázat melletti vonalra!  
 

N T N E N H C I E Z S A  
Ä A B A S T E L N U U L  
H N T K O C H E N H R T (sich) _________________________ 
E Z R N E G N I S N F E  
N E E N E H E S N R E F  
A N G E L N M A L E N N  

 
 

11 
pont 

5. Patrik a nyaralás alatt barátjával chatel. Egészítsd ki az üzenet 
szövegét a következő elöljárószókkal! Van azonban olyan lyuk a szövegben, 
ahová nem illik egyetlen elöljárószó sem. Ezeket húzd ki vízszintes vonallal! 
A szöveg alatti kérdésekre is felelj! 

im (2x), in (2x), auf (2x), um 
Hi, Mattias, ich bin hier ____ Bern. Hier kann man vieles machen. :D Wir gehen jeden 
Tag ____ die Innenstadt, essen Eis ____ Löwenplatz. Gestern waren wir ____ 
Schwimmbad. Morgen gehen wir ____ den Tennisplatz. ____ sieben Uhr heute sehe ich 
____ ein Fußballspiel ____ Stadion Letzigrund. Alles ist so cool hier, aber ____ nächste 
Woche muss ich nach Hause. Schade! :/ Wie geht’s dir?  
Melyik országban járt Patrik? ________________________ 
Színezd ki az ország zászlaját à 

11 pont 
Összesen: 60 pont 



NÉMET LEVELEZŐ 2021     7-8. OSZTÁLY  
FELADATLAP MINTA 
 
 
 
1. Az alábbi kifejezések mind szabaidős tevékenységeket jelentenek. Oldd meg a 
rejtvényt, s megoldásként megkapod a német kifejezést arra, hogy mit csináltál.  
1. …spielen           
2. uns Klamotten …           
3. Freunde …           
4. …fahren           
5. …spielen           
6. Wand …           
 
Lösung: __________________ lösen 

7 pont 
2. Alkoss összetett szavakat a Zeit szó elő- vagy utótagként való felhasználásával! 
Írd be a kapcsolódó szavakat a megfelelő helyre! 
MAHL DRUCK SCHRIFT HOCH JAHRES MANGEL 
 
   

 ZEIT  

   

6 pont 
3. Alkoss a nyári szünetet idéző összetett szavakat, mindegyik elő- és utótagot 
felhasználva (mindet csak egyszer), majd névelőjével együtt írd le az összetételeket 
a vonalakra!  

 
Sonnen- / Wasser-/ Erfrischungs-/ Segel- / Garten- / Meeres- / Grill- / Regen- / Luft- / Freilicht- 

 
-getränk, -küste, -brille, -abend, -schauer, -boot, -matratze, -möbel, -kino, -ballon 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

10 pont 
4. Húzd a mondatokat a megfelelő képhez! 
 
Auf dem Bild gibt es einen roten Rutsch. 
Wir sehen auf dem Foto einen Doppelregenbogen. 
Das Foto wurde in einem südlichen Land gemacht. 
Hier müssen täglich viele Kinder spielen. 

Es ist Sonnenuntergang. 
Auf diesem Bild sehen wir mehr 
Bäume als auf dem anderen. 
Hier steht eine Straßenlampe. 
Hier kann man schaukeln. 

8 pont 



5.  Paul és barátnője tartalmasan töltötték a hétvégét. Olvasd el, mit csináltak és 
egészítsd ki a szöveget: ragozd a megfelelő segédigét (haben vagy a sein)!  
Paul und Paulina _____________ letzten Sonntag eine Radtour gemacht. Sie _____________ 71 
km gefahren, und deswegen waren sie todmüde am Ende des Tages. Ihre Beine _____________ 
wehgetan, so _____________ sie Schmerztabletten genommen Sie _____________ sofort 
eingeschlafen, als sie zu Hause angekommen _____________.  
Am nächsten Tag _____________ sie ihre Arbeitsplätze angerufen und gesagt, dass sie sich 
einfach nicht gehen können. Sie _____________ zu Hause geblieben und _____________ sich 
ausgeruht. Paulina _____________ vorgeschlagen, dass sie nächstes Mal Aufwärmung machen 
sollen. 

10 pont 
6. Te is bringáztál a nyáron? Na de milyen jól ismered a bicikli részeit? Írd be a 
megfelelő betűjelet a megfelelő helyre! 
a) rotes Rücklicht 
b) Gestell 
c) Klingel 
d) Vorderlicht 
e) Pedale 
f) Rad 
g) Sattel 
h) Lenker 
i) Kette 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
9 pont 

Összesen: 50 pont 
 


