Kapitel 1

Musik, die zene
Name, der, -n név
noch még
Österreich, (das) Ausztria
Polen, (das) Lengyelország
schön szép
Schüler, der, tanuló
Schülerin, die, -nen tanulólány
Schweiz, die Svájc
sein lenni (létige)
sein övé (hímnem, semlegesnem)
seit óta
spielen játszani
sportlich sportos
Stadt, die, Städte város
Straße, die, -n utca
studieren egyetemi tanulmányt folytatni
toll klassz, nagyszerű
Türkei, die Törökország
verstehen megérteni
was mi?, mit?
Welt, die, -en világ
wie hogyan?
wiederholen ismételni
wo hol?
woher honnan?
wohnen lakni
Wohnort, der, -e lakhely
zurzeit jelenleg, pillanatnyilag

Ich und meine Welt
Adresse, die, -n cím
Afrika, (das) Afrika
alt öreg, régi
bitten kérni
buchstabieren betűzni
ciao szia
danken köszönni
dein tiéd
Deutschland, (das) Németország
Englisch, (das) angol nyelv
Entschuldigung, die, -en bocsánatkérés
Entschuldigung! Elnézést!
Europa, (das) Európa
Familienname, der, -n családnév
Foto, das, -s fotó
Fotografie, die, -n fotózás, fényképészet
fotografieren fotózni
Freund, der, -e barát
Handynummer, die, -n mobilszám
heißen hívni valakit valahogyan
Hobby, das, -s hobbi
ihr ti, övé (nőnem)
in -ban, ben, -ba, be
international nemzetközi
Italien, (das) Olaszország
Jahr, das, -e év
Japan, (das) Japán
Klasse, die, -n osztály
kommen jönni
Kunst, die, Künste rajz (tantárgy), művészet
Land, das, Länder ország
leben élni
lernen tanulni
Lyzeum, das, Lyzeen (leány)gimnázium
machen csinálni
Medizin, die orvostudomány
mein enyém
Monat, der, -e hónap

Wie heißt du? Hogy hívnak?
Wie ist dein Name? Mi a neved?
Woher kommst du? Honnan jössz?
Wo wohnst du? Hol laksz?
Wo lebst du? Hol élsz?
Wie alt bist du? Hány éves vagy?
Was ist dein Hobby? Mi a hobbid?
Was magst du? Mit szeretsz?
Was machst du gern? Mit csinálsz szívesen?
Was bist du (von Beruf)? Mi a foglalkozásod?
Wie ist deine Adresse? Mi a címed?
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Wie ist deine E-Mail-Adresse? Mi az e-mail

intelligent intelligens
jung fiatal
Junge, der, -n fiú
leben élni
lernen tanulni
mögen szeretni
noch még
Schule, die, -n iskola
sehr nagyon
spielen játszani
sportlich sportos
trainieren edzeni
unsportlich nem sportos
Wochenende, das, -n hétvége

címed?

Wie ist deine Handynummer? Mi a 		
mobiszámod?

Welche Schule besuchst du? Melyik 		
iskolába jársz?

Wie geht es dir? Hogy vagy?
Ich heiße … ….-nak hívnak.
Mein Name ist … A nevem …
Ich komme aus … ….országból származom.
Ich wohne in … …-ban lakok.
Ich lebe in … …-ban élek.
Ich bin … Jahre alt. … éves vagyok.
Was sind deine Hobbys Mein Hobby ist
… / Meine Hobbys sind … A hobbijaim ...
Ich mag … Szeretek …
Ich spiele gern am Computer. Szívesen 		
számítógépezek.

Ich bin Schüler / Schülerin. Tanuló vagyok.
Meine Adresse ist … A címem….
Meine E-Mail-Adresse ist … Az e-mail 		
címem …..

Meine Handynummer ist … A mobilszámom
…

Ich besuche eine Grundschule / ein
Gymnasium … Általános iskolába/ 			
gimnáziumba járok.

Danke, gut. / Es geht. Danke. Köszönöm,
jól./ Megvagyok, köszönöm.

HÖRTEXT
auch is, szintén
besuchen meglátogatni
erst csak (időben)
faul lusta
finden találni
fleißig szorgalmas
fotografieren fényképezni
Fremdsprache, die, -n idegen nyelv
gehen menni
gut jó
Gymnasium, das, Gymnasien gimnázium
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Kapitel 2
Meine Familienwelt

Größe, die méret
Großeltern, die (Pl.) nagyszülők
Großmutter, die, -mütter nagymama
Großvater, der, -väter nagypapa
grün zöld
Haar, das, -e haj
hässlich csúnya
hören hallani
hübsch csinos
humorlos humortalan
humorvoll humoros
Informatiker, der, - informatikus
intelligent intelligens
jedoch azonban
Journalist, der, -en újságíró
jung fiatal
Kellner, der, - pincér
Kind, das, -er gyerek
Klassenlehrer, der, - osztályfőnök
klein kicsi
Koch, der, Köche szakács
korrekt helyes, pontos
Krankenschwester, die, -n betegápoló
kurz rövid
lang hosszú
leben élni
ledig hajadon
Lehrer, der, - tanár
lustig vidám
malen festeni
Mechaniker, der, - szerelő
Model, das, -s bútor
Mutter, die, Mütter anya
Name, der, -n név
Nationalität, die, -en nemzetiség
nett kedves
Oma, die, -s nagyi
Onkel, der, - nagybácsi
Opa, der, -s nagypapa
Polizist, der, -en rendőr
pünktlich pontos, pontosan
reisen (i.) utazni

alle mindenki
alt régi, öreg
arbeiten dolgozni
Arzt, der, Ärzte orvos
auch is, szintén
Auge, das, -n szem
Augenfarbe, die, -n szemszín
Beruf, der, -e foglalkozás
berühmt híres
blau kék
braun barna
Bruder, der, Brüder fivér, fiútestvér
Busfahrer, der, - buszsofőr
China, (das) Kína
Cousin, der, -s unokatestvér (fiú)
Cousine, die, -n unokatestvér (lány)
dick vastag, kövér
diszipliniert fegyelmezett
dunkel sötét
Ehefrau, die, -en feleség
Ehemann, der, -männer férj
elegant elegáns
Eltern, die (Pl.) szülők
Enkel, der, - unoka
Enkelin, die, -nen lányunoka
erst csak (időben)
Familie, die, -n család
Familienstand, der családi állapot
Fotograf, der, -en fényképész
fotografieren fényképezni
Freund, der, -e barát
freundlich barátságos
Friseur, der, -e fodrász
Geburtsdatum, das, -daten születési dátum
geduldig türelmes
geschieden elvált
Geschwister, die (Pl.) testvérek
grau szürke
groß nagy
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Rentner, der, - nyugdíjas
Sänger, der, - énekes
schlank karcsú
Schüler, der, - tanuló
schwarz fekete
Schwester, die, -n lánytestvér
sehr nagyon
Sohn, der, Söhne fia valakinek
sportlich sportos
sympathisch szimpatikus
Tante, die, -n nagynéni
Tochter, die, Töchter lánya valakinek
traurig szomorú
unfreundlich barátságtalan
ungeduldig türelmetlen
unsympathisch nem szimpatikus
Vater, der, Väter apa
verheiratet házas
Verkäufer, der, - eladó
Verwandte, der/die, -n rokon
verwitwet özvegy
Wohnort, der, -e lakóhely

Welches Haustier hast du? Milyen 		

Wie heißt deine Mutter? Hogy hívják 		

HÖRTEXT

háziállatod van?

Meine Mutter heißt … Édesanyámat …-nak
hívják.

Mein Vater ist … Jahre alt. Édesapám … 		
éves.

Meine Familie kommt aus … A családom
…-ból származik.

Meine Familie wohnt in … A családom 		
…-ban lakik.

Ich bin … (von Beruf). … a foglalkozásom.
Ich arbeite als … …-ként dolozom.
Meine Schwester ist nett, … A nővérem 		
kedves, …

Mein Bruder ist groß, … A bátyám magas, …
Ich bin … … vagyok.
Meine Haare sind … A hajam …
Meine Augen sind … A szemeim ….
Ich bin ledig … Hajadon … vagyok.
Mein Lieblingshaustier ist … A kedvenc 		
háziállatom …

Ich habe einen Hund … Van egy kutyám …

édesanyádat?

Wie alt ist dein Vater? Hány éves édesapád?
Woher kommt deine Familie? Honnan 		

ängstlich félénk
arbeiten als valamiként dolgozni
arrogant öntelt
auch is, szintén
Beruf, der, -e foglalkozás
beruflich szakmai
braun barna
bunt színes
Fisch, der, -e hal
fliegen (i.) repülni
fressen zabál, eszik (állat)
füttern állatot etetni
geduldig türelmes
gelb sárga
Gemüse, das zöldésg
Geräusch, das, -e zaj
gesellig barátkozó

származik a családod?

Wo wohnt deine Familie? Hol lakik a 		
családod?

Was bist du von Beruf? Mi a foglalkozásod?
Was machst du beruflich? Mit dolgozol?
Wie ist deine Schwester? Hogy van a 		
nővéred?

Wie sieht dein Bruder aus? Hogy néz ki a
bátyád?

Wie siehst du aus? Hogy nézel ki?
Wie sind deine Haare? Milyen a hajad?
Wie sind deine Augen? Milyenek a szemeid?
Wie ist dein Familienstand? Mi a családi
állapotod?

Was ist dein Lieblingshaustier? Mi a 		
kedvenc háziállatod?
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grau szürke
groß nagy
Haustier, das, -e háziállat
helfen segíteni
Hund, der, -e kutya
Hunger, der; éhség
Hunger haben éhes
intelligent intelligens
Katze, die, -n macska
klein kicsi
klug okos
Knochen, der, - csont
Körpersprache, die, -n testbeszéd
laufen (i.) futni
laut hangos
leben élni
lernen tanulni
Leute, die (Pl.) emberek
lieb kedves
machen csinálni
Meerschweinchen, das, - tengerimalac
neugierig kíváncsi
Obst, das gyümölcs
Papagei, der, -en/-e papagáj
Pferd, das, -e ló
Pferdeflüsterer, der, - suttogó
sauber tiszta
Schildkröte, die, -n teknősbéka
schnell gyors
schwarz fekete
schwimmen úszni
sehr nagyon
sensibel érzékeny
singen énekelni
spielen játszani
streicheln simogatni
Tier, das, -e állatot etetni
Tierfreund, der, -e állatbarát
treu hűséges
verstehen megérteni
vertrauensvoll bizalmas
weiß fehér

zukünftig jövőbeli
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Kapitel 3
Bildung auf der Welt

ganz egészen
gehen menni
Geld, das pénz
Geschichte, (die) történelem
Globus, der, -se/Globen földgömb
glücklich boldog, szerencsés
Grundschule, die, -n általános iskola
Gymnasium, das, Gymnasien gimnázium
Heft, das, -e füzet
heiraten megházasodni
helfen segíteni
hilfsbereit segítőkész
Hörgerät, das, -e hallókészülék
immer mindig
Informatik, (die) informatika
jeder / jede / jedes minden egyes
jetzt most
Jugendliche, der/die, -n fiatal féfi/ nő
Junge, der, -n fiú
Klasse, die, -n oszály
Klassenlehrerstunde, die, -n osztályfőnöki

aber de
Arbeit, die munka
arbeiten dolgozni
arm szegény
arrogant öntelt
Ausbildung, die, -en képzés
Beispiel, das, -e; zum Beispiel példa, 		
például

benutzen használni
Berufsschule, die, -n szakiskola
besuchen meglátogatni
Biologie, (die) biológia
Bleistift, der, -e ceruza
blöd hülye, ostoba
Buch, das, Bücher könyv
Buntstift, der, -e színes ceruza
Chemie, (die) kémia
China, (das) Kína
chinesisch kínai
dauern tart valameddig (időben)
denn mert
deshalb ezért
Deutsch, (das) német nyelv
einfach egyszerű
endlich végre
Englisch, (das) angol nyelv
Erdkunde, (die) földrajz
erscheinen megjelenni
erst csak (időben)
etwas valami
faul lusta
finden találni
fleißig szorgalmas
fragen kérdezni
Französisch, (das) francia nyelv
Frau, die, -en nő, feleség
frei szabad
Fremdsprache, die, -n idegen nyelv
freundlich barátságos

óra

Klassenzimmer, das osztályterem
Kreide, die, -n kréta
Kuli, der, -s toll
Kulturwissenschaft, (die) 			
művelődéstudomány

Kunst, (die) rajz (tantárgy), művészet
kurz rövid
lala, so lala tűrhető
langweilig unalmas
Latein, (das) latin
leben élni
lernen tanulni
Lernspiel, das, -e tanulást segítő játék
lesen olvasni
Lieblingsfach, das, -fächer kedvenc tantárgy
Lied, das, -er dal
Lupe, die, -n nagyító
lustig vidám
Lyzeum, das, Lyzeen (leány)gimnázium
Mädchen, das lány
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Mann, der, Männer férfi
Mathematik, (die) matematika
Mikroskop, das, -e mikroszkóp
Mitschüler, der iskola-/ osztálytárs
neben mellett, mellé
nett kedves
nur csak
pauken bemagol
Physik, (die) fizika
Polnisch, (das) lengyel nyelv
rechnen számolni
Russisch, (das) orosz nyelv
schicken küldeni
schlecht rossz
schrecklich borzalmas, szörnyű
schreiben írni
Schulbank, die, -bänke iskolapad
Schule, die, -n iskola
Schüler, der tanuló
Schuljahr, das, -e iskolai év, tanév
Schultasche, die, -n iskolatáska
Schuluniform, die, -en iskolai egyenruha
schwer nehéz
sehr nagyon
singen énekelni
sitzen ülni
sogar sőt
Sozialkunde, (die) társadalomismeret
Spanisch, (das) spanyol nyelv
spannend izgalmas
Sport, (der) sport
sprechen beszélni
Stadt, die, Städte város
steif merev
Stunde, die, -n óra (iskolai)
Stundenplan, der, -pläne órarend
sympathisch szimpatikus
Tafel, die, -n tábla
Technikum, das, Technika/ Techniken 		

tragen hordani, viselni
transportieren szállítani
Traum, der, Träume álom
Unterricht, der tanítás
viel sok
Wagen, der, - kocsi
wann mikor?
warum miért?
wie viel hány? mennyi?
Wirtschaftslehre, (die) közgazdaságtan
Woche, die, -n hét
Wochenende, das, -n hétvége
am Wochenende hétvégén
ziehen húzni
zwischen között, közé

HÖRTEXT
beginnen kezdeni
besonders különösen
besuchen meglátogatni
Bilderbuch, das, -bücher képeskönyv
Bucht, die, -en öböl
denn mert
diszipliniert fegyelmezett
Dorf, das, Dörfer falu
erzählen über mesélni valamiről
Fahrrad, das, -räder kerékpár
Felsen, der, szikla
Festland, das szárazföld
fleißig szorgalmas
Generation, die, -en generáció
gerade éppen most
Grotte, die, -n barlang
Hausaufgabe, die, -n házi feladat
inmitten közé, között, közepette
Insel, die, -n sziget
kennen ismerni
Klassenzimmer, das osztályterem
Landschaft, die, -en vidék
leben élni
lieben szeretni

technikum

toll klassz
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machen csinálni
Mädchen, das lány
Mensch, der, -en ember
Morgen, der reggel
nach után
Naturwunder, das természeti csoda
Norden, der; im Norden észak, északon
nur csak
Reiseziel, das, -e úti cél
rudern evezni
schlecht rossz
Schulfach, das, -fächer iskolai tantárgy
Schulweg, der, -e iskolába vezető út
sehen látni
Solidarität, die összetartás
studieren egyetemen tanulni
Süden, der; im Süden dél, délen
toll klassz
Traum, der, Träume álom
üben gyakorolni
Unterricht, der tanítás
Vaterland, das haza, szülőföld
Viertelstunde, die, -n negyed óra
Wasser, das, -/Wässer víz
wenn ha
wunderschön csodálatos
Zweitklassensprecher, der osztály 		
képviselőjének helyettese
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Kapitel 4
Alltag in der Welt

Junge, der, -n fiú
Kino, das, -s mozi
Klavier, das, -e zongora
Kloster, das, Klöster kolostor
Komödie, die, -n vígjáték
Kondition, die feltétel
Kunst, die, Künste rajz (tantárgy), művészet
laufen (i,) futni
Leben, das élet
lesen olvasni
machen csinálni
Meditation, die, -en meditáció
meditieren meditálni
meinen gondolni, vélni
Mittag, der, -e; zu Mittag essen dél, 		

Abend, der, -e; zu Abend essen este, 		
vacsorázni

Alltag, der hétköznap
arbeiten dolgozni
aufräumen rendet rakni, kitakarítani
aufstehen felkelni
ausführen (den Hund) kivinni a kutyát sétálni
beeilen, sich sietni
beginnen kezdeni, kezdődni
besuchen meglátogat
Bett, das, -en ágy
bis -ig
bitten kérni
danach azután
danken köszönni
dann azután
dauern tart időben
duschen tusolni
einschlafen elaludni
entschuldigen, sich elnézést kérni
essen enni
fahren utazni járművel
Fahrrad, das, -räder kerékpár
fernsehen tévézni
Fitnessstudio, das, -s edzőterem
frei szabad
Freizeit, die szabadidő
Freund, der, -e barát
frühstücken reggelizni
geben adni
gehen menni
Gitarre, die, -n gitár
halb fél
hart kemény
Haus, das, Häuser ház
Hausaufgabe, die, -n házi feladat
Instrument, das, -e hangszer
joggen kocogni

ebédelni

Mittagessen, das ebéd
Mönch, der, -e szerzetes
Morgen, der reggel
müde fáradt
nach után
Nachmittag, der, -e délután
Nacht, die, Nächte éjszaka
Pause, die, -n szünet
Person, die, -en személy
Rad, das, Räder; Rad fahren kerék, 		
kerékpározni

schlafen aludni
Schlagzeug, das, -e dob
Schluss, der; zum Schluss valami vége, 		
végezetül

sehen látni, nézni
sehr nagyon
shoppen; shoppen gehen vásárolni
Skateboard, das, -s gördeszka
Ski, der, -/-er; Ski fahren sí, síelni
spät késő
spazieren; spazieren gehen sétálni, sétálni
menni

spielen játszani
sprechen beszélni
stattfinden megrendezésre kerül
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täglich naponta
Theater, das, - színház
treffen, sich találkozni
üben gyakorolni
Übung, die, -en gyakorlat
Uhr, die, -en; Um wie viel Uhr? óra, hány

Ich … Én …
Ich interessiere mich für … A(z) … érdekel.
Ich stehe um … Uhr auf. …-kor kelek fel.
Ich sehe am Abend fern. Este tévézek.
Ja, ich habe Zeit. / Nein, ich habe leider
keine Zeit. Van időm. / Sajnos nincs időm.
Ich stehe um … Uhr auf. Dann … …-kor 		

órakor?

kelek fel. Azután …

um … órakor
verbieten; verboten sein megtiltani, tilos
Viertel, das, - negyed
von -tól, -től
vor előtt, elé
Vormittag, der, -e délelőtt
wann? mikor?
waschen, sich mosakodni
Welt, die, -en világ
Zahn, der, Zähne; sich die Zähne fog, fogat

HÖRTEXT
Anfang, der, Anfänge kezdet
Art, die, -en fajta
batteln, sich küzdeni
bestehen aus áll valamiből
einfach egyszerű(en)
entstehen keletkezik, létrejön
fast majdnem
gegeneinander egymás ellen
gegenseitig ellentétes
gehen menni
Gewalt, die erőszak
gewinnen nyerni
joggen kocogni
Jugend, die ifjúság
Jugendliche, der/die, -n fiatal fiú/ lány
Junge, der, -n fiú
Kampf, der, Kämpfe harc
Kunst, die, Künste rajz (tantárgy, művészet)
lernen tanulni
Mitternacht, die éjfél
um Mitternacht éjfélkor
Muskulatur, die, -en izomzat
Nacht, die, Nächte éjszaka
ohne nélkül
prügeln, sich verekedni
schon már
stammen aus származni valahonnan
stärken erősíteni
statt valami helyett
Straße, die, -n utca

mosni

putzen tisztítani, takarítani
Zeitschrift, die, -en folyóirat
Zeitung, die, -en újság
Zimmer, das, - szoba
zuerst először
zurückkommen visszajönni
zwischendurch eközben, ezalatt
Was machst du gern in deiner Freizeit?
Mit csinálsz szívesen a szabadidődben?

Was machst du gern am Nachmittag? Mit
csinálsz szívesen délután?

Wofür interessierst du dich? Mi iránt 		
érdeklődsz?

Wie spät ist es / Wie viel Uhr ist es. Es
ist …? Hány óra van?
Um wie viel Uhr stehst du auf? Hánykor
kelsz fel?

Wann siehst du fern? Mikor tévézel?
Hast du heute Nachmittag Zeit? Van ma
délután időd?

Wie sieht dein Alltag aus? Hogy néznek ki a
hétköznapjaid?

Ich lese Bücher und … Könyveket olvasok és
…
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suchen keresni
Tanz, der, Tänze tánc
Tanzart, die, -en táncfajta
tanzen táncolni
Tanzfigur, die, -en táncfigura
Tanzgruppe, die, -n tánccsoport
trainieren edzeni
treffen, sich találkozni
turnen tornázni
üben gyakorolni
überall mindenütt
Übung, die, -en gyakorlat
verlangen megkövetel
Waffe, die, -n fegyver
Welt, die, -en világ
Wettbewerb, der, -e verseny
Wort, das, Wörter/Worte szó
das letzte Wort az utolsó szó
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Kapitel 5
So schmeckt die Welt
Abendessen, das vacsora
Apfel, der, Äpfel alma
Apfelkuchen, der, - almás süti
Apfelsaft, der, -säfte almalé
beide mindkettő
Berliner, der fánk
braten húst sütni
Brathähnchen, das sült csirke
Bratkartoffel, die, -n sült brgonya
Bratwurst, die, -würste sült kolbász
Brot, das, -e kenyér
Brötchen, das zsemle
Brühe, die, -n erőleves
Butter, die vaj
Champignon, der, -s csiperkegomba
Cornflakes, die (Pl.) zabpehely
Dose, die, -n adag
Durst, der; Durst haben szomj, szomjas
Ei, das, -er tojás
Eis, das fagyi
essen enni
Essen, das étel, étkezés
fett zsíros
Fisch, der, -e hal
Fladenbrot, das, -e lepény
Flasche, die, -n palack
frisch friss
Frühstück, das, -e reggeli
frühstücken reggelizni
für -nak, -nek, számára
gebraten sült kolbász
gekocht főtt
Gemüse, das zöldség
geschmacklos ízetlen
gesund egészséges
getrennt külön, szétválasztva
gewürzt fűszeres
Glas, das, Gläser pohár
Gulasch, das/der, -e/-s pörkölt

Gurke, die, -n uborka
heiß forró
Honig, der, -e méz
Hunger, der; Hunger haben éhség, éhes
Joghurt, der/das, -/-s joghurt
Junge, der, -n fiú
Kaffee, der kávé
Kakao, der kakaó
kalt hideg
Kartoffel, die, -n burgonya
Käse, der sajt
Käsekuchen, der sajttorta
Ketchup, der/das, -s ketchup
kochen főzni
Kugel, die, -n fagyigombóc
lecker finom
Das macht … Euro. … euró lesz.
Mädchen, das lány
mager vékony
Marmelade, die, -n lekvár
Milch, die tej
mild enyhe, lágy, gyenge
Mineralwasser, das ásványvíz
mit -val, -vel
Mittagessen, das ebéd
nehmen választani, kérni
Nudel, die, -n tészta
Obst, das gyümölcs
ohne nélkül
Olive, die, -n olivabogyó
Orange, die, -n narancs
Orangensaft, der, -säfte narancslé
Pfannkuchen, der palacsinta
Pizza, die, -s/Pizzen pizza
Pommes frites, die (Pl.) hasábburgonya
Quark, der túró
Reis, der rizs
Rührei, das, -er rántotta
Saft, der, Säfte gyümölcslé
Salat, der, -e saláta
Salz, das só
salzig sós
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Salzkartoffel, die, -n főtt burgonya
sauer savanyú
scharf erős
Schinken, der sonka
schmecken ízlik
Schnitzel, das hússzelet
Schokolade, die, -n csokoládé
Soße, die, -n mártás, öntet
Spaghetti, die (Pl.) spagetti
Stimmt so. Rendben van. (nem kér vissza 		

Was kostet / kosten …? Mennyibe kerül?
Wann ist … geöffnet? Mikor van nyitva ….?
Wir möchten zahlen. Fizetni szeretnék.

Stück, das, -e darab
Suppe, die, -n leves
süß édes
Tasse, die, -n csésze
Tee, der tea
Tomate, die, -n paradicsom
trinken inni
Trinken, das ivás
ungesalzen sótlan
ungewürzt fűszer nélküli
warm meleg
Wasser, das, -/Wässer víz
Wurst, die, Würste kolbász
zahlen fizetni
zusammen együtt

Ich esse gern … Szívesen eszek …
Sie ist zu salzig. Túl sós.
Ja, ich habe Hunger / Durst. Igen, éhes/

Zum Frühstück / Zu Mittag / Zu Abend
esse ich … Reggelire/ ebédre/ vacsorára … 		
eszek.

Dazu trinke ich … … iszok hozzá
Ich möchte … essen / trinken. …. 		
szeretnék enni/ inni.

többet)

szomjas vagyok.

Nein, ich habe keinen Hunger / Durst.
Nem, nem vagyok éhes, szomjas.

Ich möchte … Szeretnék ….
Ich nehme … Kérek ……
… kostet / kosten … Euro. … euró lesz/ 		
euróba kerül.

… ist … geöffnet. Nyitva ….
Wir möchten zahlen. Fizetni szeretnénk.
Zusammen oder getrennt? Együtt vagy 		
külön?

HÖRTEXT
ausmachen kikapcsolni
backen sütni (süteményt)
bekannt ismert
berühmt híres
besonders különös
bestehen aus+D áll valamiből
bestellen rendelni
bestreichen befesteni, mázolni
besuchen meglátogatni
bringen hozni
denn mert
Eischnee, der tojáshab
eröffnen (hat eröffnet) megnyitni
füllen (ist gefüllt) megtölteni
Gast, der, Gäste vendég
Geheimnis, das, -se titok

Was isst du zum Frühstück / zu Mittag /
zu Abend? Mit reggelizel/ ebédelsz/ 		
vacsorázol?

Was trinkst du dazu? Mit iszol hozzá?
Was möchtest du essen / trinken? Mit
szeretnél enni/ inni?

Was isst du gern? Mit iszol szívesen?
Wie schmeckt die Suppe? Hogy ízlik a 		
leves?

Hast du Hunger / Durst? Éhes/ szomjas 		
vagy?

Was möchten Sie? Mit kér? Mit szeretne?
Was nimmst du zu essen / trinken? Mit
kérsz enni/ inni?

Das macht 20 Euro. Bitte sehr. 20 euró 		
lesz.
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Geschichte, die, -n történelem, történet
Hand, die, Hände kéz
Handarbeit, die, -en kézimunka
Hauptstadt, die, -städte főváros
Haus, das, Häuser ház
Hausspezialität, die, -en konyhafőnök 		

Staatsoper, die, -n állami operaház
Stadt, die, Städte város
Stadtzentrum, das, -zentren városközpont
Star, der, -s sztár
Stück, das, -e darab
Teig, der, -e tészta
Torte, die, -n torta
treffen, sich találkozni
Tür, die, -en ajtó
verbinden; verbunden összekötni, 		

ajánlata

herrschen uralkodni
Herstellung, die előállítás
heute ma
hinter mögött, mögé
Hotel, das, -s szálloda
immer; immer noch mindig, még mindig
in Scheiben schneiden szeletelni
in Würfel schneiden felkockázni
jedoch azonban
Kanne, die, -n kancsó
Komponist, der, -en zeneszerző
Konditor, der, -en cukrász
locker laza
Luft, die levegő
luftig levegős, szellős
Marmelade, die, -n lekvár
Maschine, die, -n gép
Mehl, das liszt
mischen összekeverni
Mythos, der, Mythen mítosz
neu új
original eredeti
Österreich, (das) Ausztria
pfeffern megborsozni
Politiker, der politikus
produzieren gyártani, termelni
Rezeptur, die, -en receptúra
rühren megkavar
salzen megsózni
schälen meghámozni
Schokoladenglasur, die, -en csokibevonat
Schokoladensorte, die, -n csokoládétorta
schreiben írni
seit óta
sicher biztos(an)

összekapcsolt

verschieden különböző
verschließen; verschlossen bezárni, zárt
wahr igaz
Walzer, der, - keringő
wegen (+ G) miatt
weit; weiter messze, tovább
wenig; ein wenig kevés, egy kevés
zuckern megcukrozni
zugeben hozzáadni
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Kapitel 6
Gesundheitswelt

Kondition, die feltétel
Kopf, der, Köpfe fej
Krafttraining, das, -s erőnléti edzés
krank beteg
leben élni
Magen, der, -/Mägen gyomor
Magen-Darm-Erkrankung, die, -en gyomor

abnehmen lefogyni
Angina, die, Anginen torokgyulladás
Arm, der, -e kar
atmen lélegezni
Auge, das, -n szem
ausatmen kilélegezni, kifújni a levegőt
Ausschlag, der, Ausschläge kiütés
außerdem ezenkívül
Bauch, der, Bäuche has
Bein, das, -e láb
Besserung, die, -en; javulás
Gute Besserung! Jobbulást!
blass sápadt
Brust, die, Brüste mell, mellkas
Diät, die, -en diéta
Durchfall, der, Durchfälle hasmenés
einatmen belélegezni
einnehmen bevenni, beszedni
Erbrechen, das hányás
erkältet megfázott
ernähren, sich táplálkozni
Fieber, das láz
Finger, der ujj
fit fitt
Fruchtsaft, der, -säfte gyümölcslé
fühlen, sich érzi magát valahogyan
Fuß, der, Füße lábfej
Gesicht, das, -er arc
gesund egészséges
Gesundheit, die egészség
glauben hinni
Grippe, die, -n influenza
Haar, das, -e haj
Hals, der, Hälse torok
halten tartani
Hand, die, Hände kéz
Husten, der köhögés
Hustensaft, der, -säfte köptető
Knie, das térd

és bélbetegségek

Magen-Darm-Grippe, die, -n gomor-bélhurut
Magentropfen, die (Pl.) cseppek 			
gyomorpanaszokra

Medikament, das, -e gyógyszer
Mund, der, Münder/Munde/Münde száj
Nase, die, -n orr
Oberkörper, der; felsőtest
den Oberkörper frei machen levetközni 		
derékig

öffnen kinyitni
Ohr, das, -en fül
Pfefferminztee, der borsmentatea
regelmäßig rendszeresen
Rücken, der hát
schlank vékony
schlapp kimerült, gyenge
schlecht rossz
Schmerz, der, -en fájdalom
schmerzen fáj valami
Schnupfen, der nátha
schwach gyenge
schwitzen izzadni
Sonnenbrand, der, -brände napégés
Sonnenstich, der, -e napszúrás
Spaß, der tréfa, vicc, szórakozás
Spaß haben örömét lelei valamiben
Spaß machen viccel, tréfálkozik
spazieren gehen sétálni menni
stärken erősödni
Tablette, die, -n tabletta
täglich naponta
tun csinálni
übel rossz, beteg
untersuchen megvizsgálni
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Ich nehme eine Reiseapotheke mit. 		

vegetarisch vegetáriánus
verbessern javulni
verschreiben felírni
Verstopfung, die, -en szorulás
warum? miért?
wehtun fáj valami
wohl jól
Zahn, der, Zähne fog
Zeh, der, -en lábujj
Zehe, die, -n gerezd, lábujj

Magammal viszem az úti gyógyszertáramat.

HÖRTEXT
alles minden
andere más, másik
Ausgleich, der, -e egyensúly
Ausgleich des Mineralverlustes az 		
ásványianyag veszteség kiegyenlítése

außerdem ezenkívül
bedeuten jelent valamit
benutzen használni
besonders különösen
Creme, die, -s krém
denken an (Akk.) gondolni valakire, valamire
Durchfall, der, -Durchfälle hasmenés
einnehmen bevenni
einpacken bepakolni
entspannt kipiheni magát
Fieberthermometer, das, - lázmérő
führen vezetni, irányítani
gebacken sült
gekocht főtt
glücklich boldog, szerencsés
hektisch sietős, zaklatott
Kanu, das, -s kenu
Koffer, der bőrönd
Kohletablette, die, -n széntabletta
leider sajnos
Magen, der, -/Mägen gyomor
Mangel, der hiány
Mineralstoff, der, -e ásványi anyag
möglich; alles Mögliche lehetséges, minden

Was tust du für deine Gesundheit? Mit
teszel az egészségedért?

Lebst du gesund? Egészségesen élsz?
Wie ernährst du dich? Hogyan étkezel?
Was ist los mit dir? Mi van veled?
Wie fühlst du dich? Hogy érzed magad?
Was fehlt dir? Mid fáj?
Was tut dir weh? Mid fáj?
Hast du Fieber? Van lázad?
Wie oft soll ich die Medikamente
einnehmen? Milyen gyakran kell bevennem a
gyógyszert?

Was nimmst du in den Urlaub mit? Mit 		
viszel magadra a nyaralásra?

Ich esse viel Obst, … Sok gyümölcsöt eszek
…

Ja, ich lebe gesund. / Nein, ich lebe
nicht gesund. Igen, egészségesen élek. / 		
Nem, nem élek egészségesen.

Ich ernähre mich ganz gut / ungesund /
Jól/ egészségtelenül étkezem.

Ich fühle mich schlecht. / Mir ist übel.
Rosszul érzem magam./Hányingerem van

elképzelhető

Ich fühle mich gut / schlecht. Jól/ rosszul

oft, öfter (häufiger), am häufigsten 		

érzem magam.

gyakran, gyakrabban, a leggyakrabban

Ich habe Kopfschmerzen. Fejfájásom van.
Der Kopf tut mir weh. Fáj a fejem.
Ja, ich habe Fieber. / Nein, ich habe kein
Fieber. Igen, lázas vagyok./ Nem vagyok 		

oftmals gyakran, sokszor
Pen-Set, das, -s tollkészlet
Pflaster, das sebtapasz
Reise, die, -n utazás
Reiseapotheke, die, -n úti gyógyszertár
Reisefieber, das utiláz

lázas.

Einmal / Zweimal / Dreimal täglich. 		
Egyszer/ kétszer/ háromszor naponta.
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Reisekrankheit, die, -en utazási rosszullét
reisen utazni
roh nyers
Schere, die, -n olló
Schmerztablette, die, -n fájdalomcsillapító
tabletta

schützen vor (Dat.) óvni, védeni valamitől
Schutzmittel, das védőszer
Sonne, die nap
Sonnenbrand, der, - brände nap okozta égés
Speise, die, -n étel
Strand, der, Strände strand
tauchen merülni, búvárkodni
Urlaub, der, -e; den Urlaub nyaralás
genießen élvezni
Urlauber, der nyaraló, üdülő (személy)
Urlaubserkrankung, die, -en megbetegedés
nyaraláskor

UV-Filter, der, UV szűrő
Verstopfung, die, -en szorulás, székrekedés
vorbereitet sein felkészült
wandern túrázni
warum? miért?
Zelt, das, -e sátor
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Kapitel 7
Adresse: Weltallee 5

hell világos
hinter mögött, mögé
Hobbyraum, der, -räume hobbi szoba, 		
barkácsszoba

altmodisch régimódi, ódivatú
an -nál/nél, -on/en/ön, -hoz/ hez/ höz
Arbeitszimmer, das dolgozószoba
arm szegény
auf -on/en/ön; -ra/re
Badewanne, die, -n fürdőkád
Badezimmer, das fürdőszoba
Balkon, der, -s/-e erkély
befinden, sich található
bestehen aus (Dat.) állni valamiből
Bett, das, -en ágy
Bild, das, -er kép
Blume, die, -n virág
Computer, der számítógép
Decke, die, -n plafon, mennyezet
denn mert
dunkel sötét
Dusche, die, -n tusoló
Ecke, die, -n sarok
einladen meghívni
Einrichtungsgegenstand, der,
gegestande berendezési tárgy
Elektroherd, der, -e elektromos tűzhely
Esszimmer, das étkező
Fenster, das ablak
Fensterbrett, das, -er ablakpárkány
Fernseher, der televízió
Flur, der, -e folyosó
Fußboden, der, -böden padló
Garage, die, -n garázs
Garderobe, die, -n gardrób
Geburtsdatum, das, -daten születési dátum
Gegend, die, -en táj, vidék, környék
Geld, das pénz
gemütlich kellemes, kedélyes, otthonos
halten für (Akk.) tartani valamit valamilyennek
hängen lóg, függ, akaszt
hässlich csúnya
Haus, das, Häuser ház

Jahr, das, -e év
Kinderzimmer, das, - gyerekszoba
komfortabel kényelmes
Kommode, die, -n komód
Küche, die, -n konyha
Kühlschrank, der, -schränke hűtőszekrény
Lampe, die, -n lámpa
laut hangos(an)
liegen fekszik
luxuriös luxus
Mikrowelle, die, -n mikrohullámú sütő
Mitte, die, -n közepe valaminek
modern modern
Monat, der, -e hónap
musikalisch muzikális
Nachttisch, der, -e éjjeliszekrény
neben mellett, mellé
Personalien, die (Pl.) személyi adatok
Pflanze, die, -n növény
Poster, das/der, - poszter
Postleitzahl, die, -en irányítószám
Regal, das, -e polc
ruhig nyugodt
Schlafzimmer, das, - hálószoba
schmutzig koszos
schön szép
Schrank, der, Schränke szekrény
Schreibtisch, der, -e íróasztal
sein lenni (létige), övé (hímnem, semlegesnem)
Sessel, der, - fotel
sitzen ülni
Sofa, das, -s kanapé
Spiegel, der, - tükör
Spülmaschine, die, -n mosogatógép
Staatsangehörigkeit, die, -en 			
állampolgárság

stehen állni
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Stereoanlage, die, -n sztereó
Straße, die, -n utca
Stuhl, der, Stühle szék
Tag, der, -e nap
talentiert tehetséges
Teppich, der, -e szőnyeg
Terrasse, die, -n terasz
Tisch, der, -e asztal
Toilette, die, -n WC
Traumhaus, das, -häuser álomház
Tür, die, -en ajtó
über fölött, fölé
unter alatt, alá
Vase, die, -n váza
verdienen pénzt keresni
vor előtt, elé
Wand, die, Wände fal
Wohnung, die, -en lakás
Wohnzimmer, das, - nappali
zwischen között, közé

Mein Name / … ist … … a nevem.
Meine Staatsangehörigkeit ist … … 		
állampolgár vagyok.

Meine Adresse ist …straße …, A címem
...utca …

Meine Postleitzahl ist … Az irányítószámom
Meine E-Mail-Adresse ist … Az e-mail 		
címem …

Ich bin am … geboren. …-án születtem.
Heute ist der … Ma …. -a van.
Die Wohnung befindet sich im … Stock.
A lakás a …. emeleten található.

Die Wohnung besteht aus … A lakás ….. 		
helyiségekből áll.

Die Gegend ist … A környék …
Im Wohnzimmer befinden sich …, … A 		
nappaliban található ….

Der Tisch steht in der Küche. Az asztal a
konyhában van.

Das Haus ist … Quadratmeter groß. A 		
lakás … négyzetméter.

Ich finde das Haus … A házat …-nak találom.

Wie ist dein Name / Vorname /
Familienname? Mi a neved/ keresztneved/
vezetékneved?

HÖRTEXT

Was ist deine Staatsangehörigkeit? Mi az
állampolgárságod?

Atmosphäre, die, -n légkör
Aussicht, die, -en kilátás
bauen építeni
Berg, der, -e hegy
besonder…; etwas Besonderes különös;

Wie ist deine Adresse? Mi a címed?
Wie ist deine Postleitzahl? Mi az 		
irányítószámod?

Wie ist deine E-Mail-Adresse? Mi az e-mail
címed?

valami különleges

Wann bist du geboren? Mikor születtél?
Der Wievielte ist heute? Hányadika van ma?
Wo befindet sich die Wohnung? Hol 		

bewundern megcsodálni
dass hogy
deshalb ezért
Diskretion, die, -en diszkréció, tapintat
dunkel sötét
eigen saját
eingerichtet berendezett
elegant elegáns
empfehlen ajánlani
Etage, die, -n szint, emelet

található a lakás?

Woraus besteht die Wohnung? Milyen 		
helyiségekből áll a lakás?

Wie ist die Gegend? Milyen a környék?
Was befindet sich im Wohnzimmer? Mi
található a nappaliban?

Wo steht der Tisch? Hol van az asztal?
Wie groß ist das Haus? Milyen nagy a ház?
Wie findest du das Haus? Milyennek találod
a házat?
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exklusiv exkluzív, előkelő
Galerie, die, -n galéria
Gast, der, Gäste vendég
gehören (Dat.) valakié
geräumig tágas
gesamt összes, teljes
Geschäft, das, -e üzlet
Geschäfte machen üzletet csinálni
Hang, der, Hänge lejtő
hässlich csúnya
Haus, das, Häuser ház
hell világos
heute ma
Immobilie, die, -n ingatlan
innen benn
Italiener, der olasz férfi
kaufen venni
komfortabel kényelmes
Kunde, der, -n vevő, vásárló
Lage, die, -n fekvés, elhelyezkedés
Landschaft, die, -en vidék
luxuriös fényűző
Luxusbüro, das, -s luxusiroda
Luxusimmobilie, die, -n luxusingatlan
Mitarbeiter, der munkatárs
Multimillionär, der, -e multimilliomos
namens nevű, nevezetű
Ökohaus, das, -häuser ökoház
Ort, der, -e helység
privat magán, személyes
quasi gyakorlatilag
Raum, der, Räume helyiség
reich gazdag
schick csinos
schön szép
Schwimmbad, das, -bäder uszoda
selbst maga
Sonne, die nap
Tal, das, Täler völgy
teuer drága
Villa, die, Villen villa
wichtig fontos

wissen tudni
Yacht, die, -en yacht
zeigen megmutatni
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Kapitel 8
Reisen um die Welt

führen vezetni, irányítani
Gebirge, das, - hegység
genießen élvezni
geradeaus egyenesen
gering csekély, kevés
gern(e); gern geschehen szívesen
gleich azonnal, egyenlő
grüßen köszönteni, üdvözölni
heiß forró
helfen segíteni
Herbst, der ősz
herzlich szívesen, szívélyes(en)
heute maradni
hier; von hier itt, innen
hinten hátul
Hotel, das, -s szálloda
immer mindig
irgendwo valahol
Jahreszeit, die, -en évszak
Januar, der január
jeder/jede/jedes/ minden egyes
Juli, der július
Juni, der június
kalt hideg
kennen lernen megismerni
klettern mászni
Krankenhaus, das, -häuser kórház
Kreuzung, die, -en kereszteződés
kühl hűvös
Küste, die, -n tengerpart
Land, das, Länder ország
lieben szeretni
liegen feküdni
links balra
Mai, der május
März, der március
Monat, der, -e hónap
müde fáradt
Muschel, die, -n kagyló
in der Nähe a közelben
Natur, die természet
neblig ködös

Ampel, die, -n közlekedési lámpa
angeln horgászni
Apotheke, die, -n gyógyszertár
April, der április
August, der augusztus
Ausland, das külföld
außerdem ezenkívül
aussteigen kiszállni, leszállni járműről
Auto, das, -s autó
Bahnhof, der, -höfe pályaudvar
Bank, die, -en bank
Berg, der, -e hegy
Bernstein, der borostyán
besichtigen megtekinteni
besuchen meglátogatni
bewölkt felhős
bisschen: ein bisschen kicsit, egy kicsit
bleiben maradni
Blick, der, -e pillantás, kilátás
blitzen villámlik
Bus, der, -se busz
Bushaltestelle, die, -n buszmegálló
deshalb ezért
Dezember, der december
donnern mennydörög
Ecke, die, -n; um die Ecke sarok, a sarkon
túl

einladen meghívni
entlang valami mentén
erzählen elmesélni
fahren utazni járművel
Fahrrad, das, -räder kerékpár
Februar, der február
Ferien, die (Pl.) szünet (pl. téli, nyári)
fern messze, távol
feucht nedves
Flugzeug, das, -e repülőgép
Frühling, der tavasz
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Norden, der észak
November, der november
Oktober, der október
Osten, der kelet
Post, die posta
Rad, das, Räder; Rad fahren kerék, 		

vorne elöl
Wald, der, Wälder erdő
wandern túrázni
wann? mikor?
warm meleg
warum? miért?
Weg, der, -e út
wehen fúj a szél, lobogni a szélben
weit széles
Westen, der nyugat
Wetter, das időjárás
Wind, der, -e szél
windig szeles
Winter, der tél
wo? hol?
wohin? hová?
wunderschön csodálatos
zeigen megmutatni
Zug, der, Züge vonat

kerékpározni

rechts jobbra
regnen; es regnet esni, esik az eső
Reise, die, -n utazás
reisen utazni járművel
reiten lovagolni
sammeln gyűjteni
scheinen süt a nap
Schiff, das, -e hajó
schneien; es schneit havazni, esik a hó
schön szép
schreiben írni
schwach gyenge
schwimmen úszni
See, der, -n tó
See, die, -n tenger
segeln vitorlázni
Sehenswürdigkeit, die, -en látnivaló
September, der szeptember
sitzen ülni
Sommer, der nyár
Sonne, die, -n nap
sonnen, sich napozni
sonnig napos
spazieren gehen sétálni menni
steigen emelkedik, felszáll
Strand, der, Strände strand
Straßenbahn, die, -en villamos
Süden, der dél (égtáj)
Supermarkt, der, -märkte szupermarket
tauchen merülni, búvárkodni
toll nagyszerű, klassz
trocken száraz
U-Bahn, die, -en földalatti, metró
Umgebung, die, -en környezet
verbringen eltölteni

Wie ist das Wetter heute? Milyen az idő 		
ma?

Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Mi a
kedvenc évszakod?

Wohin fährst du in den Ferien? Hová		
utazol a szünetben?

Was machst du gern im Sommer? Mit 		
csinálsz nyáron szívesen?

Wo verbringst du deine Ferien? Hol töltöd
a szünetet?

Wann fliegst du in die USA? Mikor utazol/
repülsz az USA-ba?

Womit reist du gern? Mivel utazol szívesen?
Heute ist es kalt / warm / … Heute
regnet es / scheint die Sonne / … Ma 		

hideg/ meleg van. Ma esik az eső/ süt a nap

Meine Lieblingsjahreszeit ist … A kedvenc
évszakom …

Ich fahre in den Ferien in die Berge / an
die See / … A szünetben a hegyekbe/ a 		
tengerhez utazom.

Ich schwimme / sonne mich / … Úszok,
napozok …
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Ich verbringe meine Ferien in den Bergen
/ an der See / … A hegyekben/ a 			

Synonym, das, -e szinoníma
tauchen merülni, búvárkodni
Tor, das, -e kapu
Tourismus, der turizmus
Tourist, der, -en turista
Traum, der, Träume álom
Tunnel, der, -/-s alagút
unterirdisch földalatti
untertauchen alámerülni
Unterwasser-Bob, der vízalatti motor
unvergesslich felejthetetlen
verbunden összekötött
verrückt bolond
vor allem mindenekelőtt
Wassersport, der vízisport
wichtig fontos
Zeit, die, -en; zu einer Zeit idő, egy 		

tengernél töltöm a szünidőt.

Ich fliege in die USA im Januar / im
Winter / … Januárban/ a télen utazom az USAba.

Ich reise gern mit dem Auto / dem Zug /
… Autóval/ vonattal utazom szívesen
HÖRTEXT
Anfänger, der, - kezdő
Blase, die, -n hólyag, buborék
boomen fellendül
deutlich egyértelmű(en)
entspannen, sich kipiheni magát, ellazul
Erlebnis, das, -se élmény
Ferienheim, das, -e üdülő
fließen folyik
Fluss, der, Flüsse folyó
Hängematte, die, -n függőágy
Hauptsache, die, -n lényeg
Helm, der, -e sisak
Highlife, das nagyvilági élet
Höhlenwelt, die, -en barlangvilág
Hotelzone, die, -n hotelzóna
Jahr, das, -e; Jahr für Jahr év, évről évre
Jugendherberge, die, -n diákszálló
kristallklar kristálytiszta
Land, das, Länder; an Land ország, 		

időpontban

szárazföldön

miteinander egymással
Paradies, das, -e paradicsom (édenkert)
Ruhe, die nyugalom
Sauerstoff, der oxigén
seit óta
seitdem amióta
sonnen, sich napozni
Sonnenuntergang, der, =-untergänge 		
naplemente

Spaß, der; Spaß haben/machen vicc, tréfa,
szórakozni, tréfálni

Strand, der, Strände strand
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