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Themenkreis 5
Lektion 17
Seite 6
Jugendherberge, die, -n
liegen
Südwesten, der (Sg.)
zwischen
Zentrum, das, Zentren
Kulturstadt, die, -̈e
erreichen
kurz
touristisch
Highlight, das, -s
Ausblick, der, -e
Insel, die, -n
Meer, das, -e
herrlich
oben
Turm, der, -̈e
Aufenthaltsraum, der, -̈e
aufhalten (sich)
Fahrradverleih, der (Sg.)
praktisch
denn
Auto, das, -s
Burg, die, -en
Jahrhundert, das, -e
nutzen
Blick, der, -e
Rheintal, das (Sg.)
ideal
Romantiker, der, Wanderer, der, Schullandheim, das, -e
direkt
See, der, -n
Schifffahrt, die, -en
Ankunft, die (Sg.)
Lage, die, -n
umgeben
Ostufer, das, Raum, der, -̈e
Einzelzimmer, das, vorhanden sein
Speisesaal, der, -̈e
Tischtennisraum, der, -̈e
parkähnlich
Gelände, das (Sg.)
eigenBadestrand, der, -̈e
Hallenbad, das, -̈er
Medienausstattung, die, -en
Spielesortiment, das, -e
drinnen
draußen
Wald, der, -̈er

2

zwei

ifjúsági szálló
fekszik
délnyugat
között
centrum, (város)központ
kulturális jelentőségű
város
elér
rövid
turisztikai
itt: nevezetesség
kilátás
sziget
tenger
gyönyörű
fent
torony
közösségi szoba
tartózkodik vhol
kerékpárkölcsönzés
praktikus
mert
autó
vár
évszázad
használ
kilátás
a Rajna völgye
ideális
romantikus ember
túrázó
osztálykirándulásokra
szakosodott diákszálló
közvetlenül
tó
hajóút
(meg)érkezés
fekvés
körülvesz
keleti part
helyiség
egyágyas szoba
van, adott
étkező
pingpongszoba
parkhoz hasonló
terep, terület
saját
strand
fedett uszoda
médiafelszereltség
játékválaszték
bent
kint
erdő

Terrasse, die, -n
Wiese, die, -n
See, der, -n
Boot, das, -e

terasz
mező
tó
csónak

Seite 7
zuhören
es gibt
Text, der, -e
unten
Keller, der, Schlafzimmer, das, Küche, die, -n
links
hinten
oben
Stock, der, Stockwerke
Klassenzimmer, das, Treppe, die, -n
vorn
Spielzimmer, das, Erdgeschoss, das, -e
Bibliothek, die, -en
Flur, der, -e

(meg)hallgat
van, adott
szöveg
lent
pince
hálószoba
konyha
balra
hátul
fent
emelet
osztályterem
lépcső
elöl
játékszoba
földszint
könyvtár
folyosó

Seite 8
Bett, das, -en
Dialog, der, -e
aufmachen
Fenster, das, zumachen
Tür, die, -en
Schrank, der, -̈e
stellen
Stuhl, der, -̈e
Tisch, der, -e

ágy
párbeszéd
kinyit
ablak
becsuk
ajtó
szekrény
állít (vmit vhová)
szék
asztal

Seite 9
Hausordnung, die, -en
Titel, der, Gast, der, -̈e
folgender/s/e
Punkt, der, -e
beachten
Hausschuh, der, -e
Straßenschuh, der, -e
abstellen
Zimmergemeinschaft,
die, -en
sorgen (für)
Abfall, der, -̈e
Müll-Container, der, Essenszeit, die, -en
einhalten
Abendessen, das, decken (den Tisch)
abräumen (den Tisch)
Nachtruhe, die (Sg.)
auf
Baum, der, -̈e

házirend
cím
vendég
következő
pont
figyelembe vesz
házicipő
utcai cipő
letesz
az egy szobában lakók
csoportja
gondoskodik vmiről
szemét
szeméttároló
étkezési idő
betart
vacsora
megteríti az asztalt
leszedi az asztalt
éjszakai nyugalom
-ra, -re, -on, -en, -ön
fa
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24.04.2008

15:07 Uhr

Seite 3

felmászik
tűz
használ
felügyelet

Lektion 18
Seite 10
gemein
Streit, der (Sg.)
recht haben

utálatos
vita
igaza van

Seite 11
Durst, der (Sg.)
etwas dabei haben
Situation, die, -en
verlieren
Gespräch, das, -e
Problem, das, -e
Klassensprecher, der, Wettkampf, der, -̈e
Teil, der, -e
Rudern, das (Sg.)
Rodeln, das (Sg.)
Schlitten fahren, das (Sg.)
Tischtennis, das (Sg.)
Tauchen, das (Sg.)
Turnen, das (Sg.)
Leichtathletik, die (Sg.)
Weitsprung, der (Sg.
Hochsprung, der (Sg.)
Werfen, das (Sg.)

szomjúság
nála van
helyzet
veszít
beszélgetés
probléma
osztálytitkár
verseny
rész
evezés
szánkózás
szánkózás
asztalitenisz
búvárkodás
torna
könnyűatlétika
távolugrás
magasugrás
itt: kislabdahajítás

Seite 12
Hinweis, der, -e
beliebt
Winterrodelbahn, die, -en
Rodelverleih, der (Sg.)
Leistungszentrum, das,
-zentren
Kanu, das, -s
Angebot, das, -e
Eintrittskarte, die, -n
Turn-Gala, die (Sg.)
Einlass, der (Sg.)
beraten
trainieren
bestimmt
als
Fitness-Studio, das, -s
hoch
springen
vielleicht
besser
Training, das (Sg.)
Seite 13
noch
Triathlon, der, (Sg.)
Staffel, die, -n

bestehen aus
Fahrer, der, Wendemarke, die, -n
zurück
Hindernis-Slalom, der, -s
durchfahren
Staffellauf, der, -̈e
dribbeln
wie
Mannschaft, die, -en
wechseln
Wettbewerb, der, -e
Sieger, der, zusammenstellen
vorschlagen
fehlen
Fall, der, -̈e

áll vmiből
itt: kerékpáros
fordulás-jel
vissza
akadály-szlalom
itt: keresztülmegy vmin
váltófutás
végigvezet (labdát)
mint (összehasonlításkor)
csapat
vált
verseny
győztes
összeállít
javasol
hiányzik
eset

Seite 14
Sportler, der, starten
wenden
fallen
ankommen
gratulieren

sportoló
elindul
megfordul
(bele)esik
megérkezik
gratulál

Grammatik
unpersönlich
Imperativ, der (Sg.)
Höflichkeitsform, die, -en
Präteritum, das (Sg.)
Steigerung, die, -en

személytelen
felszólító mód
udvariassági forma
egyszerű múlt idő
fokozás

Lektion 19
utalás, adat, útmutató
kedvelt
téli szánkópálya
szánkókölcsönzés
edzőközpont
kenu
kínálat
belépőjegy
tornagála
itt: nyitás
tanácsot ad
edz
bizonyosan
mint (összehasonlításkor)
fitnesz-stúdió
magas
ugrik
talán
jobb(an)
edzés

még
triatlon
itt: csapat (váltóversenyen)

Seite 16
Arbeitskreis, der, -e
Schulsport, der (Sg.)
ausrichten
Mehrzweckhalle, die, -n
Meldetermin, der, -e
Interessent, der, -en
melden (sich)
spätestens
Klub, der, -s
Fußballspieler, der, Fußballspielerin, die, -nen
Torwart, der, -e
Arm, der, -e
Haar, das, -e
Kopf, der, -̈e
Ohr, das, -en
Bauch, der, -̈e
Po, der, -s
Bein, das, -e
Knie, das, Zeh, der, -en

munkacsoport
iskolai sport
megrendez
több célra alkalmas
csarnok
jelentkezési határidő
érdeklődő
jelentkezik
legkésőbb
klub
labdarúgó
labdarúgó (lány, nő)
kapus
kar
haj
fej
fül
has
fenék, popsi
láb
térd
lábujj

drei
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Seite 17
Rücken, der, Brust, die, -̈e
Oberkörper, der, Schulter, die, -n
Nase, die, -n
Fuß, der, -̈e
Mund, der, -̈er
Hals, der, -̈e
Finger, der, Gymnastik, die (Sg.)
weitergehen
fit
perfekt
Schulterhöhe, die (Sg.)
halten
Kreis, der, -e
bewegen
danach
schwingen
erweitern
flach
setzen (sich)
gerade
rutschen
festhalten
ziehen

hát
mell
felsőtest
váll
orr
lábfej
száj
nyak, torok
ujj (kézen)
gimnasztika
folytatódik
fitt
tökéletes
vállmagasság
tart
kör
mozgat
utána
lendít
meghosszabbít
lapos
leül
egyenes
csúszik
megfog
húz

Seite 18
furchtbar
anstrengend
weh tun
Fieber, das (Sg.)
Schnupfen, der (Sg.)
Grippe, die (Sg.)
Besserung, die (Sg.)
brennen
gleichzeitig
heiß
kalt
bringen
gesund
nächstFußballturnier, das, -e
Schluss, der, -̈e
außerdem
sonst

rettenetes
megerőltető
fáj
láz
nátha
influenza
jobbulás
ég
egyidejűleg
forró
hideg
hoz
egészséges
következő
labdarúgó torna
vége (vminek)
ezen kívül
egyébként

Seite 19
Anruf, der, -e
Arzt, der, -̈e
Termin, der, -e
Vereinbarung, die, -en
Arzthelferin, die, -nen
anrufen
Praxis, die, Praxen
erkältet sein
Sprechstunde, die, -n
Schmerz, der, -en
Appetit, der (Sg.)

telefonhívás
orvos
egyeztetett időpont
megegyezés
asszisztensnő
felhív
orvosi rendelő
meg van fázva
rendelési idő
fájdalom
étvágy

vier

Seite 4

Doktor, der, -en
Auf Wiederhören.
Satz, der, -̈e
sein/seine

wahrscheinlich
stattfinden
Grippewelle, die, Würfel, der, -

doktor
Viszonthallásra.
mondat
az ő … (birtokos névmás,
hímnem és semleges
nem)
normális
különkiadás
cím, címsor
diákújság
hely
lehetséges
észrevesz
kapus-király
ugyancsak
az ő … (birtokos névmás,
nőnem és többes szám)
valószínűleg
megrendezésre kerül
itt: influenzahullám
kocka

Seite 20
entschuldigen (sich)
Tochter, die, -̈
Illustrierte, die, -n
Test, der, -s
Psychotest, der, -s
romantisch
beantworten
notieren
Punkt, der, -e
Bodybuilding, das (Sg.)
ansehen
dünn
Rose, die, -n
Auto, das, -s
Traum, der, -̈e
addieren
realistisch
halten für
unbedingt
Romantik, die (Sg.)
Glücklichsein, das (Sg.)
total
Kerzenschein, der (Sg.)
Liebesfilm, der, -e

elnézést kér
lánya vkinek
képesújság, folyóirat
teszt
pszichológiai teszt
romantikus
megválaszol
feljegyez
pont
testépítés
megnéz
vékony
rózsa
autó
álom
összead
realista
tart vmilyennek
feltétlenül
romantika
boldogság
teljesen
gyertyafény
szerelmes film

Seite 21
Trend, der, -s
cool
lässig
super-in
dynamisch
gefallen
lang
kurz
eng
Superstar, der, -s
Sänger, der, Sängerin, die, -nen

trend, uralkodó irányzat
szuper, remek
lezser
nagyon divatos
lendületes
tetszik
hosszú
rövid
szűk
szupersztár
énekes
énekesnő

normal
Extrablatt, das, -̈er
Überschrift, die, -en
Schülerzeitung, die, -en
Stelle, die, -n
möglich
bemerken
Torschützenkönig, der, -e
ebenso
ihr/ihre
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Liebling, der, -e
Einsendung, die, -en
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Preis, der, -e
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sportoló
sportoló (lány, nő)
kedvenc
beküldött javaslat
díjaz
díj

Lektion 20
Seite 22
bekannt
welchTrikot, das, -s
Symbol, das, -e
Stückchen, das, Bild, das, -er
Mannschaftsspiel, das, -e
blond

ismert
melyik
trikó
jelkép
darabka
kép
csapatjáték
szőke

Seite 24
endlich
Halbfinale, das, -s
genauso
gefährlich
Schuss, der, -̈e
Stürmer, der, Zuspiel, das, -e
letztTor, das, -e
schießen
Einzug, der (Sg.)
Finale, das, -s
schaffen
Ergebnis, das, -se
Jockey, der, -s
Gruppe, die, -n

végre
elődöntő
ugyanúgy
veszélyes
vége (vminek)
csatár
labdaleadás, passz
utolsó
kapu; gól
lő
itt: bejutás
döntő
sikerül vmi, elér vmit
eredmény
zsoké
csoport

Seite 25
Jugendarbeit, die (Sg.)
Anfang, der, -̈e
erfolgreich
Sichten, das (Sg.)
talentiert
Scouting, das (Sg.)
zahlreich
permanent
Junior-Team, das, -s
Eintritt, der (Sg.)
Ausbildung, die, -en
Saison, die, -s
entscheiden
Altersgruppe, die, -n
Mannschaftssport, der (Sg.)
Unfall, der, -̈e
stoßen
hinfallen

itt: gyerekversenyzők
edzése
kezdet
sikeres
válogatás
tehetséges
válogatás
számos
folyamatos
ifjúsági csapat
belépés, bejutás
kiképzés
szezon
dönt
korcsoport
csapatsport
baleset
nekiesik, nekimegy
elesik

Seite 26
Krankenhaus, das, -̈er

kórház

Seite 5

untersuchen
röntgen
legen
hierher
brechen
Zerrung, die, -en
Verband, der, -̈e
liegen
Familienname, der, -n
Vorname, der, -n
Telefonnummer, die, -n
Krankenschwester, die, -n
verletzen (sich)
weil
stürzen

megvizsgál
megröntgenez
lefektet
ide
eltör
rándulás
kötés
fekszik
családnév
keresztnév
telefonszám
ápolónő
megsérül
mert
zuhan, elesik

Seite 27
Endspiel, das, -e
Kicken, das (Sg.)
Volltreffer, der, Garagentor, das, -e
Gartenzaun, der, -̈e
reizen
Dorfplatz, der, -̈e
Ecke, die, -n
Steckbrief, der, -e
Größe, die, -n
Gewicht, das, -e
Profi, der, -s

döntő
futball, labdarúgás
telitalálat
garázskapu
kerítés
csábít, vonz
a falu főtere
sarok
itt: névjegy
itt: magasság
súly
profi

Grammatik
Personalpronomen, das,
-pronomina
Dativ, der (Sg.)
Possessivartikel, der, Fragepronomen, das,
-pronomina
Nebensatz, der, -̈e
Vergleich, der, -e

személyes névmás
részeshatározós eset
névelőpótló birtokos
névmás
kérdő névmás
mellékmondat
összehasonlítás

Zum Schluss
Seite 29
Reiterhof, der, -̈e
familiär
entfernt
Pferd, das, -e
Pony, das, -s
vertreten sein
verbringen
erhalten
Vollpension, die (Sg.)
Reitstunde, die, -n
täglich
weiterhin
Wanderritt, der, -e
Reiterspiel, das, -e
Nachtwanderung, die, -en
Öffnungszeit, die, -en

lovaspanzió
családias
távol
ló
póniló
képviselve van
eltölt
kap
teljes ellátás
lovaglásóra
naponta
továbbá
túralovaglás
lovas játék
éjszakai túra
nyitvatartási idő

fünf
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ganzjährig
Sandboarden, das (Sg.)
Berg, der, -e
sondern
Werk, das, -e
Kaolinsand, der (Sg.)
genug
Porzellanherstellung,
die (Sg.)
ablagern
Haufen, der, schließlich
vergleichen
Übernachtungsmöglichkeit,
die, -en
Campingplatz, der, -̈e
Sommerrodelbahn, die, -en
Schnee, der (Sg.)
eisig
Kälte, die (Sg.)
täuschen (sich)
unabhängig
Wetter, das (Sg.)
Tal, das, -̈er
rutschen
bestimmen
Strecke, die, -n
zurücklegen
Sportanlage, die, -n
Seite 30
Vereinsmitglied, das, -er
Schütze, der, -n
Turnverein, der, -e
Reitverein, der, -e
Tennisclub, der, -s
beliebt
berühmt
Sportveranstaltung, die, -en
Segelwettbewerb, der, -e
Vierschanzentournee,
die (Sg.)
Schispringer, der, Meter, der, Höhe, die (Sg.)
Schirennen, das, Marathon, der, -s
mitten
durch
Stadtzentrum, das, -zentren

15:07 Uhr

Seite 6

egész évben
homoksiklás
hegy
hanem
itt: üzem, telep
kaolinhomok
elég
porcelángyártás
tárol
halom, rakás
végül
összehasonlít
szálláslehetőség
kemping
nyári szánkópálya
hó
jeges
hideg (főnév)
téved
független
időjárás
völgy
lecsúszik
meghatároz
szakasz
megtesz
sportlétesítmény

egyesületi tag
lövész
tornaegyesület
lovasegyesület
teniszklub
kedvelt
ismert, híres
sportrendezvény
vitorlásverseny
négysáncverseny
síugró
méter
magasság
sífutás
maratoni futás
közepén vminek
át, keresztül
városközpont

Themenkreis 6
Lektion 21
Seite 34
Gast, der, -̈e
herzlich

6

sechs

vendég
örömmel, szívélyesen

Willkommen, das (Sg.)
Sohn, der, -̈e
Deutsche, der/die, -n
Kindergarten, der, -̈
Hamster, der, Geschenk, das, -e
kennenlernen
mailen
froh sein über
denn
Großmutter, die, -̈
Enkel, der, Großvater, der, -̈
Italiener, der, Italienerin, die, -nen
Verwandte, der/die, -n
Australien
Australierin, die, -nen
heiraten
leben
Hochzeit, die, -en

köszöntés, üdvözlés
fia vkinek
német (férfi, nő)
óvoda
hörcsög
ajándék
megismerkedik vkivel
e-mail-t küld
örül vminek
mert
nagyanya
unoka
nagyapa
olasz (férfi)
olasz (nő)
rokon (férfi, nő)
Ausztrália
ausztrál (nő)
itt: feleségül vesz
él
esküvő

Seite 35
Essen, das, Essig, der, -e
Öl, das, -e
Pfeffer, der (Sg.)
Salz, das (Sg.)
Radieschen, das, Salat, der, -e
Kartoffelsalat, der, -e
Tomate, die, -n
Zwiebel, die, -n
Gurke, die, -n
Beilage, die, -n
Reis, der (Sg.)
Kartoffel, die, -n
Knödel, der, Nudel, die, -n
Bratkartoffeln, die (Pl.)
Pommes frites, die (Pl.)
Fleisch, das (Sg.)
Frikadelle, die, -n
Bratwurst, die, -̈e
Schinken, der, Hähnchen, das, Schnitzel, das, Schweinebraten, der, Braten, der, Soße, die, -n
Fisch, der, -e
Gemüse, das, Spinat, der (Sg.)
Karotte, die, -n
Paprika, die, -s
Bohne, die, -n
Erbse, die, -n
Blumenkohl, der (Sg.)
Sauerkraut, das (Sg.)
Suppe, die, -n
Nachtisch, der (Sg.)

itt: étkezés
ecet
olaj
bors
só
retek
saláta
burgonyasaláta
paradicsom
hagyma
uborka
köret
rizs
burgonya
gombóc
metélt tészta
sült burgonya
sült burgonya
hús
vagdalt
sült kolbász
sonka
csirke
hússzelet
sertéssült
sült
szósz
hal
zöldség
spenót
sárgarépa
paprika
bab
borsó
karfiol
savanyú káposzta
leves
desszert
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Pudding, der, -e/s
Kompott, das (Sg.)
Kuchen, der, Torte, die, -n
Sahne, die (Sg.)
Quark, der (Sg.)

puding
befőtt
sütemény
torta
tejszín(hab)
túró

Seite 36
Beispiel, das, -e
uns
fast
schmecken
euch

példa
itt: nekünk
szinte
ízlik
itt: nektek

Seite 37
Paar, das, -e
teils
Schwarzbrot, das, -e
gewöhnt sein
Teller, der, einzeln
Gang, der, -̈e
trennen
abends
vergleichen
Essgewohnheit, die, -en
Zug, der, -̈e
Zugfahrt, die, -en
Gastfamilie, die, -n
Ausflug, der, -̈e
Schiff, das, -e
Wanderung, die, -en
Gasthaus, das, -̈er
Seite 38
Speisekarte, die, -n
Aussicht, die, -en
Nudelsuppe, die, -n
Gulaschsuppe, die, -n
Hauptgericht, das, -e
Zürcher Geschnetzelte,
das (Sg.)

Leipziger Allerlei, das (Sg.)
Eisbein, das (Sg.)
Salzkartoffel, die, -n
gemischt
Eintopf, der, -̈e
Fischgericht, das, -e
Bodenseerenke, die, -n

Bremer, die (Pl.)
Salatplatte, die, -n
Toast, der, -s
rote Grütze, die (Sg.)

Seite 7

pár
részben
fekete kenyér
hozzá van szokva
tányér
egyes
fogás
elválaszt
esténként
összehasonlít
étkezési szokás
vonat
vonatút
vendéglátó család
kirándulás
hajó
túra
vendégház

étlap
kilátás
leves tésztabetéttel
gulyásleves
főétel
Zürichi szelet
(aprópecsenye; csíkokra
vágott borjúhús
tejszínes-boros szósszal)
ételkülönlegesség neve
(vegyes zöldségköret)
főtt sertéscsülök
főtt burgonya
vegyes
egytálétel
halétel
ételkülönlegesség neve
(maréna a Bodentóból)
itt: speciális halétel
salátatál
pirítós kenyér
ételkülönlegesség neve
(desszert piros színű
gyümölcsből, pl. málna,
ribizli)

Vanillesoße, die, -n
Vanilleeis, das (Sg.)
Schokolade, die (Sg.)
Apfelstrudel, der, Getränk, das, -e
Mineralwasser, das (Sg.)
Glas, das, -̈er
Bier, das, -e
Flasche, die, -n
Wein, der, -e
Apfelsaft, der, -̈e
Kännchen, das, Stück, das, -e
Gericht, das, -e
Gegend, die, -en
Restaurant, das, -s
Topf, der, -̈e
Seite 39
Ober, der, bestellen
Löffel, der, Teller, der, Besteck, das, -e
Gabel, die, -n
Messer, das, Appetit, der (Sg.)
danke
gleichfalls
Pizza-Stand, der, -̈e
weinen
Geld, das, -er
Fliege, die, -n
sollen

vaníliaöntet
vaníliafagyalt
csokoládé
almás rétes
ital
ásványvíz
pohár
sör
üveg
bor
almalé
kancsó (kb. két csészének
megfelelő tartalommal)
darab
fogás
vidék, táj
étterem
fazék

pincér
rendel
kanál
tányér
evőeszköz
villa
kés
étvágy
köszönöm
hasonlóképpen, viszont
kívánom
pizza-bódé
sír
pénz
légy
kellene, célszerű lenne
valamit csinálni

Lektion 22
Seite 40
Toilette, die, -n
Aula, die, Aulen
Musikzimmer, das, Lehrerzimmer, das, Sekretariat, das, -e
Direktorat, das, -e
Chemiesaal, der, -säle
Physiksaal, der, -säle
Schulküche, die, -n
Werkraum, der, -̈e
Hausmeisterwohnung,
die, -n
Seite 41
Partnerklasse, die, -n
Fremdsprache, die, -n
Umwelt, die (Sg.)
Umweltschutz, der (Sg.)
Weihnachten, das, Ostern, das, -

vécé
előcsarnok, aula
zeneterem
tanári szoba
titkárság
igazgatóság
kémiaterem
fizikaterem
iskolakonyha
itt: iskolai műhely
házmesterlakás

testvérosztály
idegen nyelv
környezet
környezetvédelem
karácsony
húsvét

sieben

7

1679_26_planet2_001-018ung2.qxd

24.04.2008

15:07 Uhr

Seite 8

Bungee-Jumping, das (Sg.)

Seite 42
wem
gehören + D
Brille, die, -n
anderswo
streng
überraschen
Hälfte, die, -n
Ausländer, der, Türkei, die (Sg.)
Schulkleidung, die, -en
Anzug, der, -̈e
Krawatte, die, -n

itt: kié?
valakié, valakihez tartozik
szemüveg
máshol
szigorú
meglep
fele vminek
külföldi
Törökország
iskolai öltözék
öltöny
nyakkendő

Seite 43
Angola
Mehrheit, die, -en
Zukunft, die (Sg.)
Polen
Meinung, die, -en
Spielplatz, der, -̈e
Vietnam
Verkehr, der (Sg.)
S-Bahn, die, -en
U-Bahn, die, -en
Tagesablauf, der, -̈e

Angola
többség
jövő
Lengyelország
vélemény
játszótér
Vietnam
közlekedés
HÉV, városi gyorsvasút
metró, földalatti
napirend

Seite 44
international
Fest, das, -e
türkisch
italienisch
vietnamesisch
Frühlingsrolle, die, -n

nemzetközi
ünnep
török
olasz
vietnami
tavaszi tekercs

Grammatik
Zeitangabe, die, -en

időhatározó

Lektion 23
Seite 46
Leute, die (Pl.)
backen
zaubern
angeln
faulenzen
rappen
Flöte, die, -n
Jogging, das (Sg.)
Drachen, der, Seite 47
erfahren
Zirkusartist, der, -en
jonglieren
mutig
Typ, der, -en
Bungee-Kran, der, -̈e

8

acht

emberek
süt
varázsol
horgászik
lustálkodik
rap-pel
furulya
kocogás, jogging
sárkány

tapasztalt
cirkuszi artista
zsonglőrködik
bátor
alak, fickó, fazon (szleng)
daru bungee-jumpinghoz

Volkshochschule, die, -n

anbieten
Anfängerkurs, der, -e
Modellbau, der (Sg.)
Flugzeug, das, -e
Doppelstunde, die, -n
Kursgebühr, die, -en
versuchen
dass
gefährlich
probieren
Seite 48
schwierig
meinen
Herkunft, die (Sg.)
Wohnort, der, -e
Berufswunsch, der, -̈e
Tierarzt, der, -̈e
Informatiker, der, Seite 49
trotzdem
deshalb
Schauspieler, der, Beruf, der, -e
Koch, der, -̈e
Köchin, die, -nen
Bäcker, der, Bäckerin, die, -nen
Maler, der, Malerin, die, -nen
Filmstar, der, -s
Journalist, der, -en
Journalistin, die, -nen
Steward, der, -s
Stewardess, die, -en
Abendfahrt, die, -en
Live-Musik, die (Sg.)
erwarten
Bordfest, das, -e
Einradfahren, das (Sg.)
Fortgeschrittene, der/die, -n
Brauhaus, das, -̈er
rheinisch
inszenieren
Mitmachtheater, das, -

Zuschauer, der, Familienangehörige,
der/die, -n
Motto, das, -s
Stadtteilfest, das, -e
Land, das, -̈er
Veranstaltungskalender, der, -

bungee-jumping (mélybe
ugrás)
tanfolyamközpont (a
magyarországi TIT-hez
hasonló)
kínál
kezdő tanfolyam
modellezés
repülőgép
dupla óra
tanfolyami díj
megpróbál
hogy
veszélyes
megpróbál

nehéz
gondol, vél
származás
lakóhely
felnőttkorra tervezett
hivatás
állatorvos
számítástechnikus

mégis
ezért
színész
hivatás, szakma
szakács
szakácsnő
pék
pék (nő)
festő
festő (nő)
filmsztár
újságíró
újságíró (nő)
légiutas-kísérő
légiutas-kísérő (nő)
itt: esti hajókázás
élőzene
vár
parti a fedélzeten
egykerekes kerékpározás
haladó
sörfőzde
itt: rajnai módon
megrendez
aktív részvételre
lehetőséget adó
színielőadás
néző
családtag (férfi, nő)
jelmondat
kerületi ünnep
ország
rendezvénynaptár
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Lektion 24
Seite 50
unterwegs
Postkarte, die, -n
Interesse, das, -n
Museum, das, Museen
besichtigen
circa
Welt, die, -en
Spaziergang, der, -̈e
Altstadt, die, -̈e
Zentrum, das, Zentren
direkt
Fluss, der, -̈e
Fahrt, die, -en
Sehenswürdigkeit, die, -en

úton
képeslap
érdeklődés
múzeum
megtekint
körülbelül
világ
séta
óváros
központ
közvetlenül
folyó
utazás
nevezetesség

Seite 51
Stadtplan, der, -̈e
Markt, der, -̈e
Supermarkt, der, -̈e
Bahnhof, der, -̈e
Rathaus, das, -̈er
Schreibwarengeschäft,
das, -e
Geschäft, das, -e
Kirche, die, -n
Post, die (Sg.)
Apotheke, die, -n
Bäckerei, die, -en
Bank, die, -en
Haltestelle, die, -n
Brücke, die, -n
Ampel, die, -n
Kreuzung, die, -en
Rezept, das, -e
Briefmarke, die, -n
Tablette, die, -n
geradeaus
Briefumschlag, der, -̈e

üzlet
templom
postahivatal
gyógyszertár
pékség
bank
megálló
híd
közlekedési lámpa
kereszteződés
recept
postai bélyeg
tabletta
egyenesen
boríték

Seite 52
nächstkennen
Weg, der, -e
aufpassen

következő
ismer
út
(oda)figyel

Seite 53
Kilo(gramm), das, billig
Paket, das, -e
Päckchen, das, Dank, der (Sg.)
Herzlichen Dank.
stimmen
Kopfschmerzen, die (Pl.)
zuverlässig
Freude, die, -n
Angebot, das, -e

kilogramm
olcsó
csomag
kisebb csomag
köszönet
Nagyon köszönöm.
itt: egyezik
fejfájás
megbízható
öröm
ajánlat, árengedmény

várostérkép
piac
szupermarket
pályaudvar
városháza
papír-írószer-bolt

Seite 9

österreichisch
Molkerei, die, -en
Bio (biologisch)
kontrollieren
Anbau, der (Sg.)
Bauer, der, -n
stündlich
frisch
Seite 54
Stadtbahn, die, -en
U-Bahn, die, -en
einsteigen
Hauptbahnhof, der, -̈e
aussteigen
Fußgängerzone, die, -n
Fußgänger, der, dauern
Straßenbahn, die, -en
Bus, der, -se
Motorroller, der, Fahrrad, das, -̈er
Taxi, das, -s
Motorrad, das, -̈er
Moped, das, -s
S-Bahn, die, -en
Seilbahn, die, -en
Verkehrsmittel, das, schweben
genießen
Schiffstour, die, -en
Abfahrtstelle, die, -n
neben
Rundfahrt, die, -en
täglich
Dauer, die (Sg.)
Tagesfahrt, die, -en
Abfahrt, die, -en
Personenschifffahrt, die (Sg.)

osztrák
tejgazdaság
bio (biológiai)
ellenőriz
termesztés
gazda, mezőgazdaságban
dolgozó ember
óránként
friss

entspannt
Business, das (Sg.)
Vergnügen, das, Stau, der, -s
Parkproblem, das, -e
Information, die, -en
Angebot, das, -e
schlau
Fahrplan, der, -̈e
Tarif, der, -e
mobil

HÉV, városi vasút
metró, földalatti
beszáll
főpályaudvar
kiszáll
sétálóutca
gyalogos
tart
villamos
autóbusz
robogó
kerékpár
taxi
motorkerékpár
kismotor
HÉV, városi vasút
függővasút
közlekedési eszköz
lebeg
élvez
hajókirándulás
indulási hely
mellett
körutazás
naponta, mindennap
időtartam
egynapos út
indulás
itt: személyszállító hajószolgáltatás (egy cég
neve)
stressz nélkül
itt: üzleti ügyek
élvezet
közlekedési dugó
parkolási probléma
információ
ajánlat
itt: okos, ügyes
menetrend
díjszabás
mobil, mozgékony

Seite 55
Kaufhaus, das, -̈er
Abteilung, die, -en
Foto, das, -s
Spielwaren, die (Pl.)
Hi-Fi = Highfidelity

áruház
osztály, részleg
fénykép
játékok
hi-fi

neun
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Medien, die (Pl.)
Lebensmittel, das, Kleidung, die (Sg.)
Autogrammstunde, die, -n
Kleidungsstück, das, -e
CD-Player, der, Fernseher, der, CD-ROM, die, -s
Fotoapparat, der, -e
dann
vorbei sein
Fahrkarte, die, -n
abholen
bis dahin

15:07 Uhr

Seite 10

média
élelmiszer
ruházat
dedikálás
ruhadarab
CD-lejátszó
televízió
CD-ROM
fényképezőgép
aztán
vége van
menetjegy
érte megy, elhoz
addig is

Zum Schluss
Seite 57
umziehen
irgendetwas
stimmen
eilig
trödeln
Turnbeutel, der, Rand, der, -̈er
Entschuldigungsschreiben,
das, dribbeln
abstecken
spätestens
gewöhnlich
Chaos, das (Sg.)
ausbrechen
Partnerschule, die, Leistungssport, der (Sg.)
anbieten
zusätzlich
normal
Lehrplan, der, -̈e
erfüllen
nachmittags
Vereinstraining, das (Sg.)
Verein, der, -e
feststellen
stören
vormittags
Seite 58
Karneval, der (Sg.)
Neujahr, das (Sg.)
Aschermittwoch, der (Sg.)
Weiberfastnacht, die (Sg.)

Rosenmontag, der (Sg.)

Straßenkarneval, der (Sg.)
eröffnen

10

zehn

átöltözik
valami
itt: stimmel, rendben van
sietősen
piszmog
tornazsák
széle vminek
itt: iskolai igazolás
végigvezet (labdát)
kijelöl
legkésőbb
hagyományos
káosz
kitör
testvériskola
versenysport
kínál, nyújt
kiegészítő
hagyományos
itt: tanterv
teljesít
délutánonként
egyesületi edzés
egyesület
megállapít
zavar
délelőttönként

farsang
újév
hamvazószerda
„hölgyek karneválja”, a
karnevál kezdőnapja
(csütörtök)
a farsang utolsó előtti
napja, húshagyókedd
előtti hétfő
utcai karnevál
megnyit

abschneiden
Umzug, der, -̈e
Stadtviertel, das, Triumphfahrt, die, -en
Prinz, der, -en
Jungfrau, die, -en
Rosenmontagszug, der, -̈e
daneben
Wagen, der, Großfigur, die, -en
zahlreich
Musikkapelle, die, -n
verkleiden
Kostüm, das, -e
zu Fuß
typisch
Müll-Container, der, Plastik, das (Sg.)
Aluminium, das (Sg.)
Weihnachtsmarkt, der, -̈e
Fabrik, die, -en
Spaghetti, die (Pl.)
Durchschnitt, der (Sg.)

levág
felvonulás
városrész
diadalmenet
herceg
szűz
farsangi menet
emellett
kocsi
nagy alak
számos
zenekar
beöltözik
jelmez
gyalog
jellemző
szeméttároló
műanyag
alumínium
karácsonyi vásár
gyár
spagetti
átlag

Seite 59
Plakat, das, -e
Wörterbuch, das, -̈er
Wort, das, -e/-̈er
Buchstabe, der, -n

plakát
szótár
szó
betű

Grammatik
Nebensatz, der, -̈e
Hauptsatz, der, -̈e
Ortsangabe, die, -en
Modalangabe, die, -en

mellékmondat
főmondat
helyhatározó
módhatározó

Themenkreis 7
Lektion 25
Seite 62
Ärger, der (Sg.)
Sorge, die, -n
jung
bisher
miteinander
auskommen
Klamotten, die (Pl.)
sparen
Taschengeld, das (Sg.)
ein paar
glücklich
sofort
neugierig
interessieren (sich)
enttäuscht sein
vorgestern
wünschen
sauer sein

bosszúság
gond, probléma
fiatal
eddig
itt: egymással
kijön vkivel
ruhadarabok, cuccok
takarékoskodik
zsebpénz
néhány
boldog
azonnal
kíváncsi
érdeklődik vmi iránt
csalódott
tegnapelőtt
kíván
dühös, bosszús
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tolerant
egoistisch
frech
Rat geben
Gespräch, das, -e
Kollegin, die, -nen
ändern
höflich
Büro, das, -s
Firma, die, Firmen
beide
verschieden
im Recht sein
einverstanden sein
Ruhe, die (Sg.)
klar machen
fühlen (sich)

toleráns, megértő
egoista, önző
szemtelen
tanácsot ad
beszélgetés
kolléganő
változik
udvarias
iroda
cég
mindkettő
különböző
igaza van
egyetért
nyugalom
világossá tesz
érzi magát vhogy

Seite 63
Größe, die, -n
probieren
Ohrring, der, -e

méret
felpróbál
fülbevaló

Seite 64
ihm
ihr
ihnen

itt: neki (hímnem,
semleges nem)
itt: neki (nőnem)
itt: nekik

Seite 65
streiten
leihen
aufhören
einsehen (etwas)
in Ruhe lassen (jemanden)

vitatkozik
kölcsönad
abbahagy
belát (vmit)
békén hagy (vkit)

Seite 66
Metropole, die, -n
Klassiktage, die (Pl.)
Klavierkonzert, das, -e
anbieten
Tanzkurs, der, -e
Jugendliche, der/die, -n
Standard, der, -s
lateinamerikanisch
Salsa
Disco-Fox
Wollmütze, die, -n
Shorts, die (Pl.)
Bikini, der, -s
Badehose, die, -n
Sandale, die, -n
Regel, die, -n
Benimm-Regel, die, -n

világváros
klasszikus zenei napok
zongorahangverseny
kínál, nyújt
tánctanfolyam
fiatal (fiú, lány)
itt: sztenderd (tánc)
latin-amerikai
salsa
disco-fox
gyapjúsapka
rövidnadrág
bikini
fürdőnadrág
szandál
szabály
viselkedési szabály

Seite 67
Hitliste, die, -n
der letzte Schrei
Mode, die, -n
kaum
reagieren

slágerlista
a legújabb divat
divat
alig
reagál, válaszol

Seite 11

Geschmack, der (Sg.)
Marke, die, -n
folgendMeinung, die, -en
Bemerkung, die, -en
kleiden (sich)
akzeptieren
akzeptiert werden
richten (sich danach)
frieren
rumlaufen
mancharbeitslos
Mittelpunkt, der, -e
Modenschau, die, -en
Dackel, der, Pudel, der, Schäferhund, der, -e

ízlés
márka
következő
vélemény
megjegyzés
öltözködik
elfogad
elfogadják (mások)
igazodik, alkalmazkodik
fázik
szaladgál
némely
munkanélküli
középpont
divatbemutató
tacskó
uszkár
juhászkutya

Lektion 26
Seite 68
Fernsehprogramm, das, -e
Norwegen
Tagesschau, die (Sg.)
Thema, das, Themen
antik
Olympionike, der, -n
Reportage, die, -n
Zahnspange, die, -n
Sommerhit-Festival, das, -s
Auslandsjournal, das (Sg.)
Bericht, der, -e
Ausland, das (Sg.)
Journal, das, ,-e
regional
exclusiv
Magazin, das, -e
explosiv
Lifestyle, der (Sg.)
Promi, der, -s
Weltraum, der (Sg.)
Nachricht, die, -en
Blitz, der, -e
Kommissar, der, -e
Einsatz, der, -̈e
Revier, das, -e
dreist
interaktiv
Puppentrick, der, -s
Puppentrick-Comedy, die, -s
Globetrotter, der, Abenteuersuche, die (Sg.)
Thailand
unter anderem
Krokodil, das, -e
Medizin, die (Sg.)
möglich

televízióprogram
Norvégia
híradó
téma
antik
olimpikon
riportműsor
fogszabályzó
nyári sláger-fesztivál
a külföld hírei
tudósítás
külföld
magazin
helyi, regionális
különleges, exkluzív
magazinműsor
itt: televízióműsor címe
(= „Robban!“)
életstílus
híresség
világűr
hír
itt: televízióműsor címe
(= „Vaku“)
felügyelő
bevetés
körzet
szemtelen, elbizakodott
interaktív
báb-animációs film
báb-animációs vígjáték
világjáró
kalandkeresés
Thaiföld
többek között
krokodil
orvostudomány
lehetséges

elf

11
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Operation, die, -en
Schrittmacher, der, Rolle, die, -n
deprimiert
verliebt sein
Bauerntochter, die, -̈
Nachbarsjunge, der, -n
ineinander
zwischen
verbieten
Liebe, die (Sg.)
Wachmann, der, -̈er
tot
Kofferraum, der, -̈e
befragen
Unternehmer, der, Seite 69
Programm, das, -e
Sendung, die, -en
Krimi, der, -s
Dokumentarfilm, der, -e
Wissenschaft, die, -en
Sciencefiction, die (Sg.)
Comedy, die, -s
Soap, die, -s
Seifenoper, die, -n
Zappen, das (Sg.)
ärgern (sich)
freuen (sich)
erinnern (sich)
Satz, der, -̈e
Nationalmannschaft,
die, -en
gegen
klappen
prima
Seite 70
Freude, die (Sg.)
Ärger, der (Sg.)
wenn
gleichzeitig
Fernsehzeitung, die, -en
aufbleiben

12
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Seite 12

operáció
szívritmus-szabályzó
szerep
levert
szerelmes
parasztlány
szomszéd fiú
itt: egymásba
között
megtilt
szeretet, szerelem
(biztonsági) őr
halott
csomagtartó
itt: kihallgat
vállalkozó

program
adás
krimi
dokumentumfilm
tudomány
sci-fi, tudományosfantasztikus film
vígjáték
szappanopera
szappanopera
csatornaváltogatás
bosszankodik
örül
emlékszik
mondat
nemzeti válogatot
ellen
összejön, összevág
remek

Horrorfilm, der, -e
aufregend
spannend
Spielverderber, der, -

öröm
bosszúság
ha
egyidejűleg
tévéújság
fenn marad (nem megy
aludni)
horrorfilm
izgalmas
izgalmas
játékrontó

Seite 71
Küsschen, das, Geschmacksache, die, -n
Top-Star, der, -s
Moderator, der, -en
wetten
Trendsetter, der, scheußlich

puszi
ízlés dolga
nagyon ismert sztár
műsorvezető
fogad
irányadó
rettenetes, förtelmes

zwölf

total
hässlich
schrecklich
fantastisch
witzig
schick
echt
elegant
modern
Seite 72
Gesundheit, die (Sg.)
Risiko, das, Risiken
häufig
erhöhen
Gesundheitsrisiko, das,
-risiken
dramatisch
täglich
durchschnittlich
gedankenlos
Chips, die (Pl.)
Softdrink, der, -s
auswirken
Langzeitstudie, die, -n

teljesen
csúnya
szörnyű
fantasztikus
vicces
elegáns, sikkes
igazán
elegáns
modern

egészség
kockázat
gyakran
növel
veszély az egészségre

Neuseeland
Geburt, die, -en
überwachen
Fernsehkonsum, der (Sg.)
befragen
Gesundheitscheck, der, -s
Vielseher, der, erschreckend
abschneiden
Forscher, der, schädlich

drámai
naponta
átlagosan
meggondolatlanul
chips
üdítőital
hatást gyakorol
hosszú távú kutatáson
alapuló tanulmány
Új-Zéland
születés
megfigyel
itt: televíziózási szokások
megkérdez
egészség-vizsgálat
sokat televíziózó ember
ijesztően
vmilyen eredményt elér
kutató
káros

Grammatik
attributiv
Adjektiv, das, -e
Modalverb, das, -en
reflexiv

jelzői szerepben álló
melléknév
módbeli segédige
visszaható

Lektion 27
Seite 74
schimpfen
unordentlich
gemeinsam
niemand
Regal, das, -e
benutzen
laut
beide
unbedingt
weiter

szitkozódik
rendetlen
együtt, közösen
senki
polc
használ
hangosan
mindketten
feltétlenül
itt: továbbra is

Seite 75
genug
tun

elég
tesz
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stressig
überhaupt
endlich
eigendafür
dagegen
diskutieren
Meinung, die, -en
Na endlich!

kimerítő
egyáltalán
végre
saját
itt: vmi mellett
itt: valami ellen
megbeszél
vélemény
Na végre!

Seite 76
Zahnbürste, die, -n
Kamm, der, -̈e
Handtuch, das, -̈er
Seife, die, -n
Lockenwickler, der, Waschlappen, der, Deo, das, -s
Zahnpasta, die, -pasten
Haarspange, die, -n
Ach was!
Bad, das, -̈er
Balkon, der, -s/-e
Wohnzimmer, das, Kinderzimmer, das, -

fogkefe
fésű
törülköző
szappan
hajcsavaró
mosdókesztyű
dezodor
fogkrém
hajcsat
Ugyan már!
fürdőszoba
erkély
nappali
gyerekszoba

Seite 77
Altbau, der, -bauten
Neubau, der, -bauten
Garage, die, -n
Nebenkosten, die (Pl.)
Heizung, die, -en
Reihenhaus, das, -̈er
Wunschwohnung, die, -en
hell
Arbeitszimmer, das, Partyraum, der, -̈e
mindestens
Traumhaus, das, -̈er
Dschungel, der (Sg.)
stehen
Baumhaus, das, -̈er
gemütlich
Obergeschoss, das, -e
exotisch
Känguru, das, -s

régi építésű ház
új építésű ház
garázs
rezsi
fűtés
sorház
álmai lakása
világos
dolgozószoba
parti-szoba
legalább
álmai háza
dzsungel
áll
faház
otthonos, kényelmes
felső szint
egzotikus
kenguru

Lektion 28
Seite 78
Dach, das, -̈er
weiterTrockenraum, der, -̈e
Dachgeschoss, das, -e
ausbauen
Herd, der, -e
kühl
Kühlschrank, der, -̈e
Spülmaschine, die, -n
Maschine, die, -n

tető
további
szárítóhelyiség
tetőtér
itt: beépít
tűzhely
hűvös
hűtőszekrény
mosogatógép
gép

Seite 13

Waschmaschine, die, -n
Kleiderschrank, der, -̈e
Spiegel, der, Waschbecken, das, Badewanne, die, -n
Dusche, die, -n

mosógép
ruhásszekrény
tükör
mosdó
fürdőkád
zuhany

Seite 79
zufrieden
Möbel, das, Möbelkatalog, der, -e
Sessel, der, Teppich, der, -e
Lampe, die, -n
Kommode, die, -n
Schreibtisch, der, -e
Decke, die, -n
Tagesdecke, die, -n
Poster, das, Sonnenschirm, der, -e
Liegestuhl, der, -̈e

elégedett
bútordarab
bútorkatalógus
fotel
szőnyeg
lámpa
komód, fiókos szekrény
íróasztal
pléd, takaró
ágytakaró
poszter
napernyő
nyugágy

Seite 80
hinter + D
unter + D
über + D
neben + D
Verkäufer, der, -

mögött
alatt
fölött
mellett
eladó (férfi)

Seite 81
Umzug, der, -̈e

költözés

Seite 82
Möbelstück, das, -e
Report, der, -e
schweizer
praktisch
bezeichnen
eher
grundsätzlich
achten (auf etwas)
Auswahl, die, -en
Linie, die, -n
in erster Linie
bezahlen
Einkauf, der, -̈e
meistens
Preis, der, -e
Qualität, die, -en
Design, das (Sg.)
beschreiben
gemütlich
sogar
vor allem
dunkel
sitzen
Licht, das, -er
leer
praktisch
hängen
breit

bútordarab
riport, beszámoló
svájci
praktikus
(meg)nevez
inkább
alapvetően
figyel vmire
kiválasztás
vonal
elsősorban
(ki)fizet
vásárlás
legtöbbször
ár
minőség
design, formatervezés
(szavakkal) leír
otthonos, kényelmes
sőt
mindenekelőtt
sötét
ül
fény
üres
praktikus
lóg, függ
széles

dreizehn
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bequem
Besuch, der, -e
hoffen
bewundern
Seite 83
dieser/s/e
herrlich
wunderbar
schaffen
feiern
vorbereiten
Karton, der, -s
vorsichtig
drüben
schneiden
da sein
Spielzeug, das, -e
einschlafen
Ach so!
Kiste, die, -n
zu sein
tatsächlich
auf sein
schwach
fleißig
faul
Unsinn, der (Sg.)
Nachbar, der, -n
Hilfe, die, -n
holen
Grammatik
Demonstrativartikel, der, -

15:07 Uhr

Seite 14

kényelmes
látogatás
remél
megcsodál

ez a…
nagyszerű
csodálatos
sikerül vmi, elér vmit
(meg)ünnepel
előkészít
kartondoboz
óvatos
a másik oldalon
szel, vág
ott van
játékszer
elalszik
vagy úgy!
doboz
be van csukva
valóban
nyitva van
gyenge
szorgalmas
lusta
ostobaság
szomszéd
segítség
érte megy, elhoz

névelőpótló mutató
névmás

jährigHeimkehr, die (Sg.)
Busunternehmen, das, gründen
Fernweh, das (Sg.)
stillen
Heimweh, das (Sg.)
leiden

…éves
hazatérés
autóbuszos személyszállító vállalkozás
alapít
vágyódás a messzeségbe
csillapít
honvágy
szenved

Seite 86
Hochhaus, das, -̈er
Wolkenkratzer, der, City, die, -s
reichen
Insel, die, -n
Nordsee, die, (Sg.)
Dorf, das, -̈er
Einwohner, der, Reet, das (Sg.)
decken
Pflanze, die, -n
Fachwerk, das (Sg.)
Konstruktion, die, -en
Balken, der, Alpen, die (Pl.)
Holz, das, -̈er
Malerei, die, -en

toronyház
felhőkarcoló
belváros
itt: (le)ér
sziget
Északi-tenger
falu
lakos
nád
(be)fed
növény
favázas szerkezet
szerkezet
gerenda
Alpok
fa(anyag)
festészet

Seite 87
Fernsehkonsum, der (Sg.)
morgens
mittags
nachmittags
abends
Wochentag, der, -e

itt: televíziózási szokások
reggelente
délben
délutánonként
esténként
hétköznap

Zum Schluss
Seite 85
Landjugend, die (Sg.)
Bauernhof, der, -̈e
Bilderbuch, das, -̈er
Milchkuh, die, -̈e
Schafherde, die, -n
Hof, der, -̈e
knapp
Autostunde, die, -n
Wirtschaft, die (Sg.)
Ferienwohnung, die, -en
Einwohner, der, rundherum
Hügel, der, Feld, das, -er
Städter, der, träumen
Idylle, die (Sg.)
mieten
Gästezimmer, das, irgendwo

14

vierzehn

Themenkreis 8
vidéki fiatalság
parasztház
képeskönyv
(fejős)tehén
birkanyáj
udvar
alig, éppen
egy órányi autóút
gazdaság
nyaraló
lakos
körben
domb
szántóföld, mező
városi ember
álmodik
idill
bérel
vendégszoba
valahol

Lektion 29
Seite 90
Fahrt, die, -en
querbeet
Abfahrt, die, -en
Fahrpreis, der, -e
erwarten
Show, die, -s
Fahrattraktion, die, -en
Eintrittspreis, der, -e
enthalten sein
Preis, der, -e
inklusive
Vergnügen, das, Führung, die, -en
Rahmen, der, Sonderführung, die, -en
Blick, der, -e

út, utazás
konkrét cél nélkül
indulás
menetdíj
vár (vkit vmi)
show
itt: játék a vidámparkban
belépőjegy
tartalmaz
ár
beleértve
szórakozás, élvezet
(idegen)vezetés
keret
egyéni (idegen)vezetés
pillantás
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Kulisse, die, -n
Seelöwe, der, -n
Küsschen, das, feucht
Flosse, die, -n
Flossendruck, der (Sg.)
Tierpark, der, -s
ermäßigt
sorgen (für)
Areal, das, -e
Spielmaterial, das, -ien
Kasse, die, -n
Menge, die, -n
solchOrganisationspauschale,
die, -n
Seite 91
sondern
Fütterung, die, -en
Besuch, der, -e
Seite 92
Vorbereitung, die, -en
auswendig
baden
wählen
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Seite 15

kulissza
oroszlánfóka
puszi
nedves
uszony
„uszony-kézfogás“
állatkert
kedvezményes
gondoskodik vmiről
terület
játékszer
pénztár
itt: nagyon sok, nagy
mennyiség
ilyen
szervezési alapdíj

Glückwunsch, der, -̈e
Christbaum, der, -̈e
persönlich
Jahresanfang, der, -̈e
Feiertag, der, -e
Lärm, der (Sg.)
Tibet
böse
Geist, der, -er
vertreiben
Familienkreis, der, -e
Spruch, der, -̈e
herumgehen
Stern, der, -e
Kerze, die, -n
verteilen

jókívánság
karácsonyfa
személyes
az év kezdete
ünnepnap
zaj, lárma
Tibet
gonosz
szellem
elűz
családi kör
mondás
körbejár
csillag
gyertya
(szét)oszt, osztogat

Lektion 30
hanem
etetés
látogatás

Sieger, der, Briefkasten, der, -̈
Kaugummi, der, -s
wegbringen
planen
Friseur, der, -e
schneiden
tätig sein
verbringen
Wunder, das, ständig
Körperhaltung, die, -en
irgendwann
Golfball, der, -̈e
Massage, die, -n
abwechselnd
umgekehrt
bewegen
leistungsfähig
Arbeiter, der, Brieffreund, der, -e
Hausfrau, die, -en
Sekretärin, die, -nen

előkészület
kívülről (könyv nélkül)
fürdik, megfürdet
itt: felhív (egy telefonszámot)
győztes
postaláda
rágógumi
kivisz, elvisz
tervez
fordrász
levág
tevékenykedik
eltölt
csoda
állandóan
testtartás
valamikor
golflabda
masszázs
felváltva
fordítva
mozgat
teljesítőképes
dolgozó
levelezőtárs
háziasszony
titkárnő

Seite 93
Lockenwickler, der, Wasserbett, das, -en
Taschenmesser, das, Kassettenrekorder, der, Wollmütze, die, -n
Motor, der, -en

hajcsavaró
vízágy
zsebkés
kazettás magnó
gyapjúsapka
motor

Seite 94
Europa
Sonne, die, -n
scheinen
Regen, der (Sg.)
regnen
Wolke, die, -n
bewölkt
Nebel, der, neblig
Wind, der, -e
windig
schneien
Gewitter, das, donnern
blitzen
Temperatur, die, -en
Norden, der (Sg.)
Mitte, die (Sg.)
Süden, der (Sg.)
Westen, der (Sg.)
Osten, der (Sg.)
Grad, der, -e
Süddeutschland
Norddeutschland

Európa
nap (égitest)
itt: süt (a nap)
eső
esik (az eső)
felhő
felhős
köd
ködös
szél
szeles
havazik
zivatar
mennydörög
villámlik
hőmérséklet
észak
közepe vminek
dél
nyugat
kelet
fok
Dél-Németország
Észak-Németország

Seite 95
minus
aushalten
Wetterbericht, der, -e
gar nicht
gemein
fallen
ins Wasser fallen
sowieso
trösten

mínusz
kibír
időjárásjelentés
egyáltalán nem
utálatos
esik
nem lesz belőle semmi
úgy is, amúgy is
megvigasztal

Seite 96
Ralley, die, -s
Schild, das, -er

itt: akadályverseny
tábla

fünfzehn
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Seite 16

Grillplatz, der, -̈e
Plakat, das, -e
verbieten
verboten sein
hinüber

grillezőhely
plakát
megtilt
tilos
itt: át

Seite 97
Spielanleitung, die, -en
Liste, die, -n
ausfüllen
Spielstein, der, -e
Zahlenfeld, das, -e
schriftlich
erreichen
unterschreiben
Unterschrift, die, -en
weiterspielen
Ziel, das, -e
arm
Teilnehmer, der, sich verlaufen

játékszabály
lista
kitölt
játékbábu
számmal ellátott mező
írásban
elér
aláír
aláírás
tovább játszik
cél
szegény
résztvevő
eltéved

Seite 98
Erinnerungsfoto, das, -s
Zettel, der, kontrollieren
Goldmedaille, die, -n
braten

emlékfénykép
cédula
ellenőriz
aranyérem
süt

Lektion 31
Seite 100
Reiseprospekt, der, -e
Kombination, die, -en
Safari, die, -s
plus
Baden, das (Sg.)
Ozean, der, -e
Abflug, der, -̈e
Flughafen, der, -̈
Doppelzimmer, das, Vollpension, die, -en
pro
Person, die, -en
reetgedeckt
nahe
Strandkorb, der, -̈e
Verleih, der, -e
fremd
Amt, das, -̈er
Fremdenverkehrsamt,
das, -̈er
Frankreich
hochwertig
Sprachkurs, der, -e
reichhaltig
Freizeitprogramm, das, -e
Unterkunft, die, -̈e
bedeutend

16
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utazási prospektus
összeállítás
szafari
plusz, és még
fürdés
óceán
indulás (repülőgéppel)
reptér
kétágyas szoba
teljes ellátás
-ként
személy
náddal fedett
közel
strandkosár
kölcsönzés
idegen
hivatal
idegenforgalmi hivatal
Franciaország
kiváló
nyelvtanfolyam
gazdag, tartalmas
szabadidős program
szállás
jelentős

Stätte, die, -n
Antike, die (Sg.)
Übernachtung, die, -en
aktiv
Strand, der, -̈e
Appartement, das, -s
Animationsprogramm,
das, -e
Camping, das (Sg.)
Meer, das, -e
Sanitäranlage, die, -n
täglich
Feriendorf, das, -̈er
Landschaft, die, -en
bestehen aus
rustikal
Ferienhaus, das, -̈er
Wanderung, die, - en
Mietpreis, der, -e
Objekt, das, -e
wild
Zelt, das, -e
Wohnmobil, das, -e

(szín)hely
ókor, görög-római világ
szállás
aktív
strand
apartman
szervezett szórakoztató
program
kemping
tenger
itt: közös mosdó, zuhanyozó, WC a kempingben
naponta
üdülőfalu
táj
áll vmiből
paraszti, rusztikus
nyaraló
túra
bérleti díj
itt: épület
vad
sátor
lakóautó

Seite 101
verreisen
vorher
Radtour, die, -en
Klima, das (Sg.)
unerträglich
Kenia
Pass, der, -̈e
Mittelmeer, das (Sg.)
Tourist, der, en
Reiseziel, das, -e

elutazik
előtte
kerékpártúra
klíma, éghajlat
elviselhetetlen
Kenya
útlevél
Földközi-tenger
turista
úticél

Seite 102
dumm
Mond, der, -e
pessimistisch
optimistisch
erlauben
wegfahren
passen
Jugendherberge, die, -n
Ausweis, der, -e
gültig
Vorschlag, der, -̈e
übernachten

ostoba
Hold
pesszimista
optimista
megenged
elutazik
megfelel
ifjúsági szálló
igazolvány
érvényes
javaslat
éjszakázik

Seite 103
entlang
Märchen, das, Schloss, das, -̈er
Ritterburg, die, -en
Radweg, der, -e
absolut
Favorit, der, -en
historisch

vmi mentén
mese
kastély
lovagvár
kerékpárút
teljesen
itt: kedvenc (hely)
történelmi
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Fachwerkhaus, das, -̈er
Burg, die, -en
Raumangebot, das, -e
schließen
Ferienkurs, der, -e

favázas szerkezetű ház
vár
helykínálat
bezár
nyári tanfolyam

Seite 104
packen
Koffer, der, Gepäck, das (Sg.)
Bademantel, der, -̈
Badesandale, die, -n
Luftmatratze, die, -n
Schlafsack, der, -̈e
Metall, das, -e
Taschenmesser, das, Zahnarzt, der, -̈e
Handtuch, das, -̈er
Insektenmittel, das, Taschenlampe, die, -n
Formular, das, -e
Musikinstrument, das, -e
Frisur, die, -en
Puzzle, das, -s
Schlüssel, der, -

becsomagol
bőrönd
csomag
fürdőköpeny
fürdőszandál
gumimatrac
hálózsák
fém
zsebkés
fogorvos
törülköző
rovarirtószer
zseblámpa
nyomtatvány
hangszer
frizura
kirakós játék, puzzle
kulcs

Seite 105
Autobahn, die, -en
Stau, der, -s
gerade (= jetzt)
Cafeteria, die, -s
Neujahr, das (Sg.)
wahr

autópálya
közlekedési dugó
éppen (most)
kávéház
újév
igaz

Lektion 32
Seite 106
hin
zurück
IC (Intercity), der, -s
Gleis, das, -e
abfahren
Fahrkarte, die, -n
Fahrkartenschalter, der, Automat, der, -en
Achtung!
Regionalexpress, der (Sg.)
planmäßig
Ankunft, die (Sg.)
Verspätung, die, -en
Bahnsteig, der, -e
rauchen
Rückfahrkarte, die, -n
übermorgen
Ausgang, der, -̈e

oda
vissza
belföldi gyorsvonat
vágány
elindul
menetjegy
menetjegypénztár
automata
Figyelem!
helyiérdekű gyorsvasút
itt: menetrend szerint
érkezés
késés
peron
dohányzik
menettérti jegy
holnapután
kijárat

Seite 107
bedeuten
Piktogramm, das, -e

jelent
piktogram, képjel

Seite 17

Gepäckaufbewahrung,
die, -en
Rolltreppe, die, -n
Abfahrt, die, -en
halten
nervös
Ziel, das, -e
versprechen
Sorge, die, -n
zurückkommen
Fahrplan, der, -̈e
Seite 108
ICE (Intercity-Express),
der, -s
Intercity (IC), der, -s
verbinden
stündlich
Alternative, die, -n

csomagmegőrző
mozgólépcső
indulás
megáll
ideges
cél
megígér
gond, aggodalom
visszajön
menetrend

europäisch
Reisebus, der, -se
Linienverkehr, der (Sg.)
Geografielehrer, der, klarkommen
Nachbarin, die, -nen
abschreiben
keiner/es/e
merken
jemand

különlegesen nagy
sebességű expresszvonat
belföldi expresszvonat
összeköt
óránként
alternatíva, választási
lehetőség
európai
távolsági autóbusz
menetrend szerinti járat
földrajztanár
boldogul vmivel
szomszéd (lány, nő)
lemásol
itt: senki
észrevesz
valaki

Seite 109
Rundfahrt, die, -en
Fernsehturm, der, -̈e
anbieten
Ausblick, der, -e
Roman, der, -e
berühmt
Bauwerk, das, -e
einzigSäule, die, -n
golden
Spitze, die, -n
Einkaufsstraße, die, -n
Wahrzeichen, das, Symbol, das, -e
teilen
Bundespräsident, der, -en

körutazás
tévétorony
kínál
kilátás
regény
híres
építmény
egyetlen
oszlop
aranycsúcs
bevásárlóutca
jelkép, szimbólum
szimbólum
(meg)oszt
szövetségi elnök

Seite 110
damals
Mauer, die, -n
durch
mitten durch
offen
Weltkrieg, der, -e
bauen
Grenze, die, plötzlich
Hauptstadt, die, -̈e

akkoriban
fal
keresztül, át
a közepén végig
nyitott, nyitva
világháború
épít
határ
egyszerre, hirtelen
főváros

siebzehn
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Seite 18

Laden, der, -̈
Kultur, die, -en
Natur, die (Sg.)
leise
Kinotradition, die, -en
gründen
Stummfilm, der, -e
entstehen
produzieren
führen
Stunt-Show, die, -s

bolt, üzlet
kultúra
természet
halkan
mozihagyomány
megalapít
némafilm
keletkezik, létrejön
gyárt
vezet
itt: (film)jelenetek lejátszása a látogatók előtt
Halbinsel, die, -n
félsziget
Pergamonaltar, der (Sg.)
Pergamon-oltár
Büste, die, -n
mellszobor
wunderschön
csodaszép
ägyptisch
egyiptomi
ideal
tökéletes
Drittel, das, harmad
bestehen aus
áll vmiből
Länge, die, -n
hosszúság
Breite, die, -n
szélesség
Kanal, der, -̈e
csatorna
Schi-Anlage, die, -n
síterep
Endlosband, das, -̈er
végtelenített szalag
Wasserschi(fahren), das (Sg.) vízisí
Surfbrett, das, -er
szörfdeszka
Sandstrand, der, -̈e
homokos strand
Beach-Volleyball(spiel),
strandröplabda
das (Sg.)
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vorbeikommen
Musikszene, die, -n
erleben
ehemalig
Kongresshalle, die, -n
Spezialität, die, -en
neuerdings
Gelegenheit, die, -en
günstig
Mensa, die, -s
Hochschule, die, -n
Student, der, -en
Angebot, das, -e
Einkaufsfläche, die, -n
drin sein
Arkade, die, -n
Stockwerk, das, -e
Plattenladen, der, -̈
Grammatik
Wechselpräpositionen,
die, -en

itt: kihagy, elmegy
mellette
zenészvilág
megél, megtapasztal
egykori
kongresszusi központ
különlegesség
újabban
alkalom
kedvező
diákétkező, menza
főiskola
egyetemista
kínálat
üzletek alapterülete
benne van
árkád
emelet
lemezbolt

elöljáró, amely után a
főnév a „hová“ kérdésre
válaszolva tárgyesettel,
a „hol“ kérdésre válaszolva részes esettel áll

Zum Schluss
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Leser, der, erzählen
außergewöhnlich
Sommerferien, die (Sg.)
wach
Kalender, der, außer
wundern (sich)
ankündigen
Überraschung, die, -en
Gemeinschaftsraum, der, -̈e
schmücken
aufbewahren
jedenfalls
leiden können
unvergesslich
verlaufen
normalerweise
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verbringen
Bundesland, das, -̈er
Europäische Union, die (Sg.)
vorwählen
Null, die, -en
Volksfest, das, -e
Dichter, der, exportieren

olvasó
(el)mesél
rendkívüli
nyári szünidő
itt: ébren van
naptár
vmin kívül
csodálkozik
bejelent
meglepetés
közösségi szoba
feldíszít
megőriz
mindenesetre
elvisel
felejthetetlen
itt: eltelik
általában

Sage, die, -n
Zauberer, der, Hexe, die, -n
Gebirge, das, -

eltölt
szövetségi állam
Európai Unió
itt: országhívószámot hív
nulla
népünnepély
költő
exportál, külföldön értékesít
monda
varázsló
boszorkány
hegység
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wachsen
hinkriegen
erwachsen sein
weggehen
ordentlich

növekszik
(sikerrel) megcsinál
felnőttnek lenni
itt: szórakozni megy
rendesen

