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Das Haus und die Wohnung – A ház és a lakás
 1. Ezt már tudom.

Wo wohnen Sie? / Wo 
wohnst du?

Hol lakik? / Hol laksz? 

Ich wohne in … Én …-ban lakom.

  2. Tanulja meg a szavakat, és tesztelje tudását a számok  
segítségével!

TRACK 19.

1.  der Keller 
der keller

2.  die Kammer 
di kámmer

3.  die Waschküche 
di váskühe

4.  das Erdgeschoss 
dász erdgesosz

5.  die Garage 
di gárázse

6.  das Wohnzimmer 
dász vóncimer

7.  das Esszimmer 
dász eszcimer

8.  die Küche 
di kühe

9.  der erste Stock 
der erszte stok

10.  die Terrasse 
di terasze

11.  das Schlafzimmer 
dász sláfcimer

12.  das Badezimmer 
dász bádecimer

13.  der Dachboden 
der dáhbóden

14.  das Kinderzimmer 
dász kindercimer

  3. Tanulja meg a kifejezéseket! Ellenőrizze tudását a  
borítófül segítségével!

TRACK 20.

Családi házban lakom. Ich wohne in einem 
Einfamilienhaus.
ih vóne in ájnem 
ájnfámílienháusz

Társasházban lakunk. Wir wohnen in einem 
Mehrfamilienhaus.
vír vónen in ájnem 
mérfámílienháusz

Kétszobás lakásban 
laknak.

Sie wohnen in einer 
2-Zimmer-Wohnung.
zí vónen in ájnem 
cvájcimervónung

Bérelt lakásban lakik. Er wohnt in einer 
Mietwohnung.
er vónt in ájner 
mítvónung

  4. Mondja németül! Ellenőrizze megoldását a bortítófül  
segítségével!

TRACK 21.

A nappali a földszinten 
van. 

Das Wohnzimmer ist 
im Erdgeschoss.
dász vóncimer iszt im 
erdgesosz

A hálószoba az első 
emeleten van.

Das Schlafzimmer ist 
im ersten Stock.
dász sláfcimer iszt im 
erszten stock

Mi van a pincében? Was ist im Keller?
vász iszt im keller

  5. Párosítsa és tanulja meg a szavakat! Ellenőrizze magát  
a borítófül segítségével!

TRACK 22.

1.  das Dach 
dász dáh

2.  die Wand 
di vánd

3.  das Fenster 
dász fenszter

4.  die Tür 
di tür

5.  der Garten 
der gárten

6.  der Gartenzaun 
der cáun

1. tető 3. ablak

2. fal 4. ajtó 6. kerítés

5. kert
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ITT kell átírni
a fejlécet!!!!

11. hálószoba

14. gyerekszoba

12. fürdőszoba

8. konyha

7. étkező3. mosókonyha

10. terasz

13. padlástér

4. földszint

1. pince

6. nappali

2. kamra

9. első emelet

5. garázs
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Zimmereinrichtung – Szobaberendezés
  1. Keresse meg a számmal jelölt szavakat a képeken, és  
tanulja meg őket! Gyakorolja a főneveket névelőjükkel  
együtt a borítófül segítségével! 

TRACK 23.

1.  der Sessel 
der zeszel

2.  die Couch 
di káucs

3.  das Bett 
dász bet

4.  das Regal 
dász régál

5.  der Tisch 
der tis

6.  die Lampe 
di lámpe

7.  die Klimaanlage 
di klímaánláge

8.  das Kissen 
dász kiszen

9.  der Stuhl 
der stúl

10.  der Schrank 
der sránk

11.  der Teppich 
der tepih

12.  der Spiegel 
der spígel

13.  die Vase 
di váze

14.  das Fotoalbum 
dász fotóálbum

15.  der Fernseher 
der fernzéer

16.  das Bild 
dász bild

 2. Egy kis nyelvtan: A névelők
A német főneveknek névelőjük van. A der/die/das határozott névelők jelentése: a, 
az. A főneveket mindig a névelővel együtt tanulja meg!
A határozatlan névelő ein/eine/ein jelentése: egy.
A névelőket ragozzuk, azaz különböző esetekbe tesszük.
Alanyeset: a ki?, mi?, kik?, mik? kérdésre válaszol.

Hímnem Nőnem Semlegesnem

Határozott névelő der die das

Határozatlan névelő ein eine ein

Pl.:  Das ist eine Wohnung. – Ez egy lakás. 
Die Wohnung ist schön. – A lakás szép. 
Das ist ein Garten. – Ez egy kert. 
Der Garten ist groß. – A kert nagy. 
Das ist ein Bild. – Ez egy kép. 
Das Bild ist bunt. – A kép színes.

 3. Tanulja meg a következő mondatokat! TRACK 24.

Der Fernseher steht im Wohnzimmer.
der fernzéer stét im vóncimer

A televízió a nappaliban áll.

Wo liegt der Teppich?
vó lígt der tepih

Hol van a szőnyeg?

Das Fotoalbum liegt auf dem Tisch.
dász fotóálbum lígt áuf dém tis

A fotóalbum az asztalon fekszik.

 A berendezés bemutatásakor a „van” szó helyett különböző igéket használha-
tunk, a tárgy helyzetétől függően: steht = áll, liegt= fekszik, hängt=lóg

  4. Mondja németül! Ellenőrizze megoldását a borítófül  
segítségével!

TRACK 25.

A váza az asztalon van. Die Vase steht auf dem 
Tisch.
di váze stét áuf dém tis

A szőnyeg a nappaliban 
van.

Der Teppich liegt im 
Wohnzimmer.
der tepih lígt im 
vóncimer

Hol van a kép? Wo hängt das Bild?
vó héngt dász bild

2. kanapé

3. ágy

13. váza
5. asztal, 9. szék

10. szekrény

14. fotóalbum

15. televízió 16. kép

12. tükör

4. polc

1. karosszék, 6. lámpa, 
8. párna, 11. szőnyeg

7. légkondícionáló


