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2020. május 19. kedd         GYAKORLÓ FELADATLAP 

Csak tárgyesettel álló elöljárószók gyakorlása 

1. Írd mellé magyarul a jelentését! 

bis -     um -    - 

durch -  - -  für -   - 

ohne -     gegen -  - 

für -  - 

 

2. Írd mellé németül! 

az osztály nélkül -   reggeli nélkül -  

a nagyapa által -   az udvaron keresztül – 

könyvek nélkül -    a radírért – 

6 óra körül -    a nagyapa ellen – 

az iskola körül -    a csokiért – 

 

3. müssen = kell (fizikai kényszer) 

Ragozd el az órai füzetedbe! 

 

4. Pótold ceruzával a müssen  megfelelő alakjával  a mondatot!  Ceruzával fordítsd le az alatta 

levő sorba! 

 Petra _________  der Oma helfen. 

Wir _________ auf den Zug warten. 

_______ ihr  am Samstag arbeiten? 

Was ________ du noch machen? 

Ich ________ etwas trinken. 

2020. május 20. szerda 

1.Személyes névmás tárgyesete    Írd le németül és mellé magyarul a jelentését a z órai 

füzetedbe! Ne feledd, a tárgyeset kérdése: KIT? KIKET? - WEN? 

mich - engem 

dich - ….. 

2. Vannak igék, amelyek után tárgyesetet kell használni!  Fordítsd le a következő mondatokat az órai 

füzetedbe! 

Ich rufe dich an. Petra zeichnet euch.  Die Mutter  holt ihn vom Kindergarten ab. 

Siehst du uns?  Wen besuchen Sie? Es?  Opa zeigt uns die Tiere. 

 

 



2020. május 21. csütörtök 

1.Elöljárószó + személyes névmás tárgyesete 

für mich -értem   für dich - érted  für ihn - érte( H) für sie – érte(n) 

für es – érte (s)   für uns – értünk für euch - értetek    für sie – értük          

für Sie –ön(ök)ért 

Ragozd el az órai füzetedbe a következőket: 

ohne mich – nélkülem    gegen mich – ellenem      durch mich – általam      für mich -számomra 

ohne dich -….. 

ohne ihn - …. 

2.Keresd a párját! Egynek nincs párja! 

a)ohne dich  1.ellene(N) 

b)gegen sie  2.számára (S)   

a b c d e 

     

c)für es   3. ön nélkül 

d)durch ihn  4.általa(H) 

e)ohne sie  5.nélküled 

   6.nélkülük 

 

 

        


