
2020.04.01. szerda német 5.o. 

Ez alkalommal szükséged lesz a nyelvtan füzetedre, vedd elő és keresd meg benne azt a táblázatot, 
ahol a határozott névelőt(der, die, das, die) ragoztuk. Ha megtaláltad, nézd meg jól a tárgyesetet! 

Semmi nem változik az alanyesethez képest, egyedül a hímnemnél lesz a der-ből den. 

Van egy elöljárószó, amit a szótárba írj ki és jegyezd meg: in + Tárgyeset = -ba, be  

Ezt ha alkalmazzuk, akkor így néz ki: (ezt az órai füzetedbe írd ki és tanuld is meg!) 

HÍMNEM 

der Park (a park)  in den Park = a parkba 

der Tennisclub   in den Tennisclub = a teniszklubba 

der Zirkus(a cirkusz)  in den Zirkus = a cirkuszba 

der Tiergarten(az állatkert) in den Tiergarten = az állatkertbe 

der Zoo(az állatkert)  in den Zoo = az állatkertbe 

der Spielplatz (a játszótér) auf den Spielplatz = a játszótérre 

der Fußballplatz( a focipálya) auf den Fußballplatz = a focipályára 

NŐNEM (itt nem változik semmi, de ne feledkezz meg az in elöljárószóról! 

die Schule (az iskola)  in die Schule = az iskolába 

die Sprachschule(a nyelviskola)  in die Sprachschule = a nyelviskolába 

die Kirche (a templom)  in die Kirche = a templomba 

die Eisdiele (a fagyizó)  in die Eisdiele = a fagyizóba 

die Pizzeria (a pizzéria)  in die Pizzeria = a pizzériába 

die Bibliothek (a könyvtár) in die Bibliothek = a könyvtárba 

die Apotheke(a gyógyszertár) in die Apotheke = a gyógyszertárba 

SEMLEGESNEM (itt sem változik semmi, de az elöljárószót és a névelőt összevonja) in das = ins 

das Restaurant(az étterem) ins Restaurant = az étterembe 

das Kino(a mozi)  ins Kino = a moziba 

das Theater(a színház)  ins Theater = a színházba 

das Schwimmbad(az uszoda) ins Schwimmbad = az uszodába 

das Gymnasium(a gimnázium) ins Gymnasium = a gimnáziumba 



2020.04.02.csütörtök német 5.o. 

1) Ismétlésként írd le helyesen az órai füzetedbe a következő időpontokat betűvel: 

11: 27 

03:48 

07:18 

09:45 

8:30 

Ha készen vagy, azonnal küldd el, jegyet kapsz rá! 

Jegyezd meg! Szótárodba is írdd ki! 

r Nachmittag – a délután 

r Vormittag – délelőtt 

am Nachmittag – délután 

am Vormittag – délelőtt 

Von wann? – Mettől? 

Bis wann? – Meddig? 

von Montag –hétfőtől 

bis Freitag - péntekig 

2.) Tankönyv 74.oldal 9.feladat Órai füzetedbe készítsd el! 

WOHIN GEHT TINA? 

Jeden Vormittag von Montag bis Freitag geht Tina in die Schule. 

Minden délelőtt hétfőtől péntekig Tina iskolába megy. 

Am Montag geht sie ins Schwimmbad. 

Hétfőn uszodába megy. 

Ez alapján készítsd el a többi napot is, ápr. 5-ig küldd el! 

 


