
Grammatik aktiv A1-A2 

Szószedet 

 

ab -tól, -től 

ab|holen elhoz 

Abend, der,-e este 

aber de 

allein egyedül 

Alpen, die (csak többes számban) Alpok 

alt öreg 

an 1. -on, -ön 2. be van kapcsolva 

an|fangen, rh. elkezd 

an|rufen, rh. felhív (telefonon) 

antworten válaszol 

arbeiten dolgozik 

Arzt, der, -̈e orvos 

auf ki van nyitva 

auf|wachen felébred 

aus  1. -ból, -ből, 2. ki van kapcsolva  

Ausbildung, die, -en képzés 

Auto, das, -s autó 

Baby, das, -s kisbaba 

Bahnhof, der, -̈e vonatállomás 

Banane, die, -n banán 

Baum, der, -̈e fa 

bei -nál, -nél 

Bier, das  sör 

bis -ig 

brauchen szüksége van valamire 

Brot, das, -e kenyér 

Brötchen, das, - zsömle 

Buch, das, -̈er könyv 

Cola, die, -s kóla 



da ott 

dafür valami mellett áll 

dagegen valami ellen foglal állást 

danach azután 

dann akkor 

dass hogy 

denn mert 

deshalb ezért 

Deutschland (das) Németország 

dort ott 

dorthin oda 

du te 

durch át, keresztül 

dürfen, rh. szabad csinálnia valamit 

Eltern, die (csak többes számban) szülők 

empfehlen, rh. ajánl 

er ő (hímnem) 

es ő (semleges nem), az 

essen, rh. eszik 

fahren, rh. utazik 

Fahrrad, das, -̈er bicikli 

Familie, die, -n család 

Ferien, die (csak többes számban) szabadság 

Frau, die, -en nő 

Freund, der, -e barát 

Freundin, die, -nen barátnő 

Frühling, der, -e tavasz 

Fußballplatz, der, -̈e focipálya 

für -ért, valaki/valami számára, -nak, -nek 

Gabel, die, -n villa 

Garten, der, -̈ kert 

geben, rh. ad 

Geburtstag, der, -e születésnap 



Geld, das, -er pénz 

Gemüse, das  zöldség 

gern, lieber szívesen 

Gesicht, das, -er arc 

Getränk, das, -e ital 

glauben (el)hisz 

gleich épp, pontosan 

Glück, das szerencse 

glücklich boldog 

Gras, das, -̈er fű 

gratulieren gratulál 

gut jó 

haben, rh. van valamije, birtokol valamit 

Hand, die, -̈e kéz 

heißen, rh. hívják valahogy 

helfen, rh. segít 

heute ma 

hoch, höher magas 

Hunger, der éhség 

ich én 

ihr ti 

in -ban/-ben, -ba/-be 

Jahr, das, -e év 

Januar, der január 

Japan (das) Japán 

jung fiatal 

Kaffee, der, -s kávé 

Kartoffel, die, -n burgonya 

kaufen vásárol 

kein/keine határozatlan névelő tagadó formája 

Kellner, der, - pincér 

Kind, das, -er gyerek 

Kino, das, -s mozi 



kochen főz 

kommen jön 

können, rh. tud, képes csinálni valamit 

Krankheit, die, -en betegség 

Kuchen, der, - sütemény 

küssen megpuszil, megcsókol 

lachen nevet 

laufen, rh. fut 

ledig hajadon/agglegény 

Lehrerin, die, -nen tanárnő 

lesen, rh. olvas 

Leute, die (csak többes számban) emberek 

Liebe, die szeretet, szerelem 

links bal(ra) 

Löffel, der, -  kanál 

Löwe, der, -n oroszlán 

Mädchen, das, - lány 

Mann, der, -̈er férfi 

Messer, das, - kés 

Milch, die tej 

mit|nehmen, rh. magával visz 

Mittwoch (der) szerda 

Monat, der, -e hónap 

Montag (der) hétfő 

morgen holnap 

Möbel, das, - bútor 

möchten szeretne valamit 

mögen, rh. szeret 

Museum, das, -Museen múzeum 

Musik, die zene 

Mutter, die, -̈ anya 

müssen, rh. kell, muszáj csinálnia valamit 

nach valami után 



Nachmittag, der, -e délután 

Nacht, die, -̈e éjszaka 

neben mellett 

nehmen, rh. (el)vesz 

nett kedves 

nicht nem 

nichts semmi 

nie soha 

niemand senki 

noch még 

Obst, das gyümölcs 

ohne valami nélkül 

Paris Párizs 

parken parkol 

Pizza, die, Pizzen/,-s pizza 

rauchen dohányzik 

rechts jobb(ra) 

Regen, der eső 

Regenschirm, der, -e esernyő 

schenken ajándékoz  

schlafen, rh. alszik 

schmecken Ízlik 

schminken sminkel 

schminken, s. kisminkeli magát 

Schnee, der hó 

Schokolade, die, -n csokoládé 

Schweiz (die) Svájc 

sehen, rh. lát 

sein, rh van, létezik 

seit óta 

sie 1. ő (nőnem) 2. ők 

Sie Ön, Önök 

Sohn, der, -̈ne fia valakinek 



sollen, rh. kell csinálnia valamit 

Sonne, die, -n nap 

Sonntag (der) vasárnap 

sonst különben 

sprechen, rh. beszél 

Strand, der, -̈e strand 

Stuhl, der, -̈e szék 

Supermarkt, der, -̈e nagyobb bolt 

Tablette, die, -n tabletta 

tanzen táncol 

Tasche, die, -n táska 

Taschenrechner, der, - számológép 

Tasse, die, -n csésze 

telefonieren telefonál 

teuer, teurer drága 

Theater, das, - színház 

Toilette, die, -n WC 

Tochter, die, -̈n lánya valakinek 

tragen, rh. hord 

trinken, rh. iszik 

tun, rh. tesz 

Tür, die, -en ajtó 

um körül 

und és 

unter alatt 

Urlaub, das, -e szabadság 

USA, die (csak többes számban) Amerikai Egyesült Államok 

über felett 

Übung, die, -en feladat 

Vater, der, -̈ apa 

verheiratet házas 

verkaufen  elad 

verstehen, rh. megért 



viel sok 

Visum, das ,-Visa vízum 

vor valami előtt 

wachsen, rh. nő (ige) 

warum? miért? 

was? mi? mit? 

waschen, rh. megmos(dat) 

waschen, s., rh. megmosakszik 

Wasser, das víz 

weg nincs ott 

weil mert 

welche/welcher/welches? melyik? 

wen? kit? 

wenn akkor, amikor 

wer? ki? 

Wetter, das  időjárás 

wie? hogyan? 

wir mi 

wissen, rh. tud 

wo? hol? 

Woche, die, -n hét 

woher? honnan? 

wohin?  hová? 

wollen, rh. akar csinálni valamit 

wunderbar csodás 

Zeit, die idő 

Zeitung, die. -en újság 

zu be van csukva 

zwischen között 

 


