
2020.03.31. Másold le a füzetedbe és tanuld meg! 

Azoknál a kérdéseknél, ahol több lehetőség közül választhatsz, egyet írj le, ami igaz rád. 

A kérdéseket is meg kell tanulnod! 2020.ápr.7-ig. Ebből lesz a dolgozat! 

Mein Tagesablauf – A napirendem 

1.Wann stehst du auf?  

Mikor kelsz fel? 

Ich stehe um halb sieben auf. 

Fél 7-kor kelek fel. 

2.Was machst du dann? 

Mit csinálsz azután? 

Zunächst gehe ich ins Bad, wasche mich, kämme mich, putze mir die Zähne. 

Először a fürdőszobába megyek, megmosakodok, megfésülködök, fogat mosok. 

3. Um wie viel Uhr frühstückst du? 

Hány órakor reggelizel? 

Um sieben Uhr frühstücke ich. 

7 órakor reggelizek. 

4. Was isst du zum Frühstück? 

Mit eszel reggelire? 

Ich esse ein Butterbrot mit Salami . Dazu esse ich Tomate oder Paprika. 

Vajas kenyeret eszek szalámival. Ahhoz eszek paradicsomot vagy paprikát. 

Außerdem trinke ich noch eine Tasse Tee. 

Azonkívül iszok még egy csésze teát. 

5. Wann fährst du zur Schule? 

Mikor mész iskolába? 

- Um halb acht fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule. 

Fél nyolckor megyek biciklivel az iskolába. 

- Um halb acht gehe ich zu Fuß zur Schule. 



Fél nyolckor gyalog megyek az iskolába. 

- Um halb acht fahre ich mit dem Bus zur Schule. 

Fél nyolckor busszal megyek az iskolába. 

- Um halb acht fahre ich mit meinem Vater mit dem Auto zur Schule. 

Fél nyolckor apával  megyek autóval  az iskolába. 

-  Um halb acht fahre ich mit meiner Mutter mit dem Auto zur Schule. 

Fél nyolckor apával  megyek autóval  az iskolába. 

6.Wann fängt der Unterricht in der Schule an? 

Mikor kezdődik a tanítás az iskolában? 

Der Unterricht fängt um acht Uhr an. 

A tanítás 8 órakor kezdődik. 

7.Wie lange bleibst du in der Schule? 

Mennyi ideig maradsz az iskolában? 

-Ich bleibe bis vier Uhr in der Schule. 

4 óráig az iskolában maradok. 

- Ich bleibe bis halb zwei in der Schule. 

Fél 2-ig az iskolában maradok. 

8. Wo isst du zu Mittag? 

Hol ebédelsz? 

- Ich esse zu Hause Zu Mittag. 

Otthon ebédelek. 

- Ich esse in der Schule zu Mittag. 

Az iskolában ebédelek. 

9. Wann kommst du nach Hause zurück? 

Mikor mész haza? 

- Ich komme  um zwei Uhr nach Hause zurück. 

Fél 2-kor megyek haza. 

- Ich komme  um halb fünf nach Hause zurück. 



Fél 5-kor megyek haza. 

10. Was machst du  zu Hause? 

Mit csinálsz otthon? 

Ich spiele Computer, höre Musik, sehe fern, lerne oder faulenze. 

Számítógépezek, zenét hallgatok,tévézek, tanulok vagy lustálkodok. 

11.Treibst du Sport?   

Sportolsz? 

- Ja, ich spiele Fußball/ Handball. Igen, focizok, kézilabdázok. 

- Nein, ich treibe keinen Sport. Nem, nem sportolok. 

12.Wann isst du zu Abend? 

 Mikor vacsorázol? 

Um sieben Uhr esse ich zu Abend.  

7 órakor vacsorázok. 

13. Siehst du fern?  

Nézel tévét? 

Bis neun Uhr sehe ich fern. 

 9 óráig nézek tévét. 

14.Um wie viel Uhr gehst du schlafen?  

Hány órákor mégy aludni? 

Ich gehe um neun Uhr ins Bett.  

9 órakor fekszek le. 

 

 


