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Szóbeli rész: 

 

A) Teil: Themen 

1. Vorstellung 

2. Familie 

3. Unser Haus 

4. Mein Zimmer 

5. Meine Schule 

6. Mein bester Freund/ Meine beste Freundin 

7. Mein Haustier, mein Lieblingstier 

8. Mein Tagesablauf 

9. Meine Essgewohnheiten 

10. Meine Freizeit 

11. Das Jahr, die Jahreszeiten 

12. Feiertage 

13. Kleidung 

 

B) Teil: Bildbeschreibung 

 

C) Teil: Wichtige Fragen und Sätze im Alltag  

 

 

Hogy hívnak?    Éhes vagy? 

Ki vagy?    Szomjas vagy? 

Mi a neved?    Milyennek találod a biológiát? 

Ki ő?     Mid van hétfőn? 

Van testvéred?   Szeretnél egy almát? 

Hányan vagytok otthon?  Mit kérsz? 



Hol laksz?    Nem vagyok éhes. 

Hol fekszik Sárbogárd?  Nem vagyok szomjas. 

Mi a címed?    Mennyibe kerül egy csoki? 

Van e-mail-címed?   Hány óra van? 

Hány éves vagy?   Hány órakor kelsz fel? 

Milyen a nappali?   Mit csinálsz kedden? 

Mi ez?     Hova mész szerdán? 

Ez egy ágy?    Mit csináltok tanítás alatt?    

Vannak háziállataid?   Mit csinálsz szívesen az iskolában? 

Szereted az állatokat?   Mit csinálsz a szünetben? 

Mire van szükséged az iskolában? Mi a hobbid? 

Mi van a táskádban?   Tudsz úszni? 

Mi a kedvenc tantárgyad?  Ez a te kerékpárod? 

Mit eszel a szünetben?  A roller Stefáné? 

Mit iszol a szünetben?  Szeretsz tv-t nézni? 

Naponta hány órát nézel tv-t? Mi van a tv-ben? 

Mikor van a sportműsor?  Mi a kedvenc műsorod? 

Milyennek találod a filmet?  Melyik állat ez? 

Mikor van nyitva az állatkert? Mennyibe kerül egy belépőjegy? 

Milyen nehéz a strucc?  Milyen magas a zsiráf? 

Melyik állat ez?   Mit eszik a kenguru? 

Honnan származik a teve?  Mit tud csinálni a fóka? 

A tigris veszélyes.   Milyen a jegesmedve? 

Mikor kezdődik az állatok etetése? A strucc nehéz. 

A zsiráf magasabb, mint az elefánt. A csiga a leglassúbb. 

Az oroszlán gyorsan tud futni. A gepárd tud a leggyorsabban futni. 

A teknős a legidősebb.  A gorilla a legnagyobb. 

Az állatkert zárva van.  A sas magasan tud repülni. 

Kié lesz a könyv?   Mit hozzak magammal? 

Hány éves leszel?   Mikor van a szülinapod? 



Sajnálom, nem tudok menni.  Tanulnom kell. 

Szeretnélek meghívni.  Hogyan ünnepled a szülinapodat? 

Gyere légy szíves egy kicsit korábban! Nem, nem a tiéd, anyáé. 

Kit hívsz meg?   Boldog szülinapot! 

 

 

Írásbeli rész 

- nyelvtani teszt 

- meghívó vagy email írása 

- szövegértési feladat 

 

 

 

 

 


