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A1 - A2

A névelők kettős feladatot látnak el.
Önálló jelentésük van, és a főnévragozásban játszanak szerepet.

A névelők ragozhatók. Ragozásuk két mintát követ: 

1. a der, die, das határozott névelő ragozását. Ezt így jelöljük:

2. az ein, eine, ein határozatlan névelő ragozását:  36. Ezt így 
jelöljük:

A határozott névelőt többnyire úgy használjuk a németben, 
mint a magyarban. De a magyarral ellentétben határozott 
névelő áll

1.  bizonyos országneveknél: die Türkei (Törökország),   
die Schweiz (Svájc);

2.  sok időhatározóban: am 9. Mai (május 9-én), am Montag 
(hétfőn), im Jahre 2037 (2037-ben), in der Nacht (éjjel);

3.  közlekedési eszközöknél: mit dem Bus (busszal), mit dem 
Taxi (taxival), mit der Straßenbahn (villamossal).

Hímnem Nőnem Semlegesnem
Nominativ der die das
Akkusativ den die das
Dativ dem der dem
Genitiv des der des

Többes szám
Nominativ die
Akkusativ die
Dativ den
Genitiv der

der Ball

die Katze

das Tablet

die Bücher

35. A HATározoTT Névelő: der, die, das

Mint:
der
die
das

Mint:
ein

eine
ein

der Baum
ein Baum

das Haus
ein Haus

die Tür
eine Tür

A der, die, das határozott névelő ragozása:
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lieben
1. személy ich werde lieben
2. személy du wirst lieben
3. személy er, sie, es wird lieben

1. személy wir werden lieben
2. személy ihr werdet lieben
3. személy sie, Sie werden lieben

Futur =
werden + Infinitiv

A Futur kifejezhet

82.  Futur: Képzés és  
hAsználAt

Was bringt mir Jahr?das nächste

A Futur (jövő idő) összetett igealak. 
A werden segéidgét ragozzuk, a főige Infinitivben a mondat végére kerül.

Jóslások, előrejelzések

A werden más szerepben
Önállóan, nem segédigeként:  15.Konjunktiv II Präteritumban:  84.Passivban:  86-87.
Futur Perfektben:  180.

1. jövő idejű cselekvést:

2. vélekedést a jelenre vonatkozóan:

Am Wochenende werden die Temperaturen langsam wieder steigen.
A hétvégén megint lassan emelkedni fog a hőmérséklet.

tervek, szándékok
Ich werde bald ein neues Leben beginnen. 
Hamarosan új életet kezdek.

Ich verspreche dir, ab morgen werde ich jeden 
Tag eine Stunde Deutsch lernen.
Megígérem neked, hogy holnaptól mindennap egy 
órát németezek.

Ígéretek, fogadalmak

Sie werden wohl in Urlaub fahren.
Biztosan nyaralni mennek.

3. felszólítást
Sie werden das sofort durchlesen,  
Frau Carlson!
Ezt most azonnal átolvassa, Frau Carlson!

Du wirst einen Sportler kennenlernen.
Er wird dich für immer lieben.
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Die Fenster sollen geschlossen 
werden. 

Be kell csukni az ablakokat.

Der Vogel will gefüttert werden. 
A madár azt akarja, hogy megetessék.

Hier darf nicht gestört werden.
Itt nem szabad zavarni.

Der Big Ben kann von hier leicht 
fotografiert werden.
A Big Bent innen könnyű lefényképezni.

Ich weiß, dass der Chef noch heute 
angerufen werden sollte.
Tudom, hogy a főnököt még ma fel 
kellene hívni.

Und hier müssen die Handys ausge-
schalten werden.
És itt ki kell kapcsolni a mobilokat.

muss

müsste

möchten

konnte

darfst

Präsens Präteritum Konjunktiv II Präteritum
muss musste müsste
kann konnte könnte
darf durfte dürfte
mag mochte möchte
soll sollte sollte
will wollte wollte

172.  PassIv módBelI segédIgével:  
Präsens, PräterItum,  
KonjunKtIv II PräterItum

den Vogel füttern

die Fenster schließen

szenvedő mondatban módbeli segéd
igét is használhatunk. Ilyenkor a mód-
beli segéd ige ragozott formában a mondat elején áll, a mondat 
végére pedig a főige Partizip Perfektje + werden kerül.

Die Maus werden.muss gefangen

Sie will gefangenaber nicht werden.

die Maus 
fangen?

den Big Ben fotografieren

nicht stören

Partizip Perfekt 
+ werden


