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Feladatok megoldása
1. Vedd elő a dolgozatfüzeted! (Ne ijedj meg, nagyon sokat gyakoroltunk, menni fog!! ☺)

2. Új oldalon dolgozz úgy, hogy más dolgozatból ne láss semmit! Ha kérhetem, ne használj 

hozzá semmilyen segítséget! ☺

3. Írd fel középre: Test L3 és a margóra a dátumot: 20. IV

4. Mindegyik hiányzó résznek van egy száma. Írd le ezt a számot (számjeggyel) a füzetbe 

és a szám mellé írd majd azt, ami hiányzik a feladatból. Pl.:

- 1. __________________________________?

- Ich bin verheiratet. 

A füzetbe így írod le: 1. Sind Sie verheiratet? Csak azt kell leírnod, amit a vonalakra 

írnál!  

5. Figyelmesen dolgozz, nézd át többször. Fordítsd a mondatokat!

6. Ha kész vagy, küldd el a fényképet a feladatodról! 

Jó munkát kívánok, ügyes leszel!!!!☺



1. Pótold a hiányzó kérdéseket! Önözést 

használj! 

IIch bin

45 Jahre

alt.

Mir geht’s

gut.

6 pont



2. Melyik betű melyik számhoz tartozik? 

Párosítsd! 

4.

5.

6.

7.

8.

5 pont



3. Írd le a számokat! (Betűvel!)

Az első oszlopban a sorszámot látod, az 

utánuk lévő piros számot kell leírni!  

9.: 39 __________________

10.: 61 __________________

11.: 86 __________________

12.: 74 __________________

8 pont



4. Pótold a hiányzó igéket!

Ezek közül válogathatsz: bin, bist, ist, sind, habe, 

hast, hat, haben (Egyet többször is felhasználhatsz!) 

 Petra _____ eine Schwester.

 Du ______ 10 Jahre alt.

 Mein Vater ______ nett.

 Ich _____ einen Bruder.

 Claudia ____ Einzelkind.

 _____ Sie Kinder? 

 _____ du verheiratet?

 _____ Sie verheiratet?

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

8 pont



5. Válaszolj egész mondattal a 

kérdésekre!

 Wie alt bist du?

 ____________________________. 

 Hast du Geschwister? 

 _____________________________.

 Wie ist deine Telefonnummer? (Ha nincs, találj ki!) 

 _____________________________.

 Wie heißt deine Mutter?

 _____________________________.

21.

22.

23.

8 pont

24.



Köszönöm munkádat! 


