
Számokhoz gyakorlás:  

quizizz.com/join/quiz/5e6df2a3a563ee001b45d480/start?from=soloLinkShare&referrer=5e6de11ede5add001de47d

6e  

1. Másolja ki a linket! (Ami pirossal van!) 

2. Nyisson meg egy böngészőt és illessze be a keresőbe!  

3. Ha betöltött, menjen rá a zöld gombra (Play)! 

4. A gyakorlás elkezdődik! Minden feladatra 45 másodperce van a gyermeknek! A gép automatikus lejátsza a 

hangot, de ha meg szeretné ismételni, a kérdés melletti háromszögre kattintson!  

5. A feladat megoldása közben, ha rossz választ jelöl, megmutatja, mi a jó válasz! 

6. Ha végezett és legörget, meg tudja nézni a válaszokat, és hogy miket rontott. Ha rákattint a kérdésre, látja az 

adott választ és a jó választ (Ha esetleg rosszul válaszolt)!  

 

Elméleti anyag: „Sie” siezen – magázás 

Hanganyag: https://drive.google.com/open?id=1yGm6r8iLPpHzOELOIDQUFlChOt7LwUsR  

Mikor használjuk a „Sie”-t?  Ha olyan személlyel beszélünk, akit nem ismerünk, vagy sokkal idősebb nálunk. (Pl.: 

tanárok, bolti eladók, stb.) 

Személyes névmások: 

ich (én) 

du (te) 

er (ő, hímnem), sie (ő, nőnem) 

sie (ők), Sie 

sein (van, létezik) ige ragozva: 

Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni akkor, amikor a mondat „sie”-vel 

kezdőik. A mondat kezdőbetűje mindig nagy. Nézzünk rá két példát!  

1. Wie heißt sie? (Hogy hívják őt?)  

            Sie heißt Ursula.  

2. Wie heißen sie? (Hogy hívják őket?) 

Sie heißen Peter und Steffi. (Őket Peternek és Steffinek hívják) 

3. Wie heißen Sie? (Hogy hívják Önt?) 

Sie heißt Frau Meier.  /Őt Frau Meiernek hívják./ 

Sie heißen Frau Meier. /Önt Frau Meiernek hívják./ 

 

 

haben (birtokolni) ige ragozva:  

ich bin 

du bist 

er, sie ist 

sie, Sie(Ön, 
Önök) 

sind 

ich habe 

 

https://drive.google.com/open?id=1yGm6r8iLPpHzOELOIDQUFlChOt7LwUsR


  

Pl.: 

• Hast du Geschwister? /Van-e testvéred?/ 

• Ja, ich habe einen Bruder. / Ja, ich habe eine Schwester. / Ja, ich 

habe zwei Brüder. / Ja, ich habe zwei Schwestern. / Nein, ich bin Einzelkind.  

 

• Haben Sie Geschwister? /Van Önnek testvére?/ 

• Válaszok ugyanazok, mint az előbb.   

Hasonlítsuk össze a tegezést (du) és a magázást (Sie)! 

 

          

Szótárfüzetbe kiírni: 

Haben Sie Kinder? – Vannak gyerekei? 

verheiratet – házas 

Sind Sie verheiratet? – Házas Ön?  

 

Ha ezt megtanultad, a következő linken tudsz gyakorolni!!!! 

quizizz.com/join/quiz/5e6de162f958e4001b5b0c58/start?referrer=5e6de11ede5add001de47d6e 

1. Másolja ki a linket! (Ami pirossal van!) 

2. Nyisson meg egy böngészőt és illessze be a keresőbe!  

3. Ha betöltött, menjen rá a zöld gombra (Play)! 

4. A gyakorlás elkezdődik! Minden feladatra 1 perce van, kivéve, ahol a feladat írja, hogy 2 percet kap! 

5. A feladat megoldása közben, ha rossz választ jelöl, megmutatja, mi a jó válasz! 

6. Ha végzett és legörget, meg tudja nézni a válaszokat, és hogy miket rontott. Ha rákattint a kérdésre, látja a 

megadott választ és a jó választ (Ha esetleg rosszul válaszolt)!  

 

du hast 

er, sie hat 

sie, Sie haben 

Wie heißt du? Wie heißen Sie? 

Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? 

Wie geht’s dir? Wie geht’s Ihnen?  !!!!!! 

Hast du Geschwister?  Haben Sie Geschwister?  

 Haben Sie Kinder? /Vannak-e gyerekei?/ 

Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist Ihre Telefonnummer?  

 Sind Sie verheiratet? /Házas Ön?/ 

  
 


