
5-6. Klasse Deutschprofis Name und Klasse:  

FONTOS!! Mindig figyelmesen olvasd el a feladatot, és pontosan teljesítsd az utasításokat!

1. Olvasd el a táblázatban elrejtett utasítást, majd teljesítsd a feladatot!

G R Ü Z
E S N E
N U E I
I A M C
E E N H

6  pont

2. Egészítsd ki a mondatokat a megadott számok és betűk segítségével a minta alapján, majd a 
második helyen általad beírt számokat (2. oszlop) add össze! A számokat írd betűkkel! A kapott 
számot írd be a mondatok alatti négyzetbe, majd írd németül betűkkel! A mintamegoldás segít.

(2) Zwei Jungen haben zwanzig (rFngie) Finger.

1. 2. 3.
(6) _________Jungen haben ____________ (eHdnä) ____________
(5) _________ Hunde haben ____________ (niBee) ____________
(3) _______ Vögel haben _____________ (epKfö) _____________
(8) _______ Mädchen haben _____________ (rmAe) ______________

Az összeadás eredménye: (számmal): (betűvel):

...................................

14 pont

3. A szóláncban fejünk 6 részét rejtettük el. Keresd meg, s írd ki őket a pontozott vonalra 
helyes névelővel! A szóláncban 6 felesleges betűt találsz, melyekből egy szín nevét lehet 
összeolvasni. Írd le helyesen, majd színes ceruzával színezd ki a négyszöget a kapott színre.

s a u g e c o h r h m u n d w n a s e a h a a r e r z a h n z

.........................................................................................................................................

A szín: ........................................... Jelentése:

14 pont

4. Ha a következő szavakba egy-egy betűt beillesztesz vagy hozzájuk adsz, egy állatnevet kapsz.
A kapott szavakat helyes névelőjükkel és magyar jelentésükkel együtt írd a vonalra! A megadott 
betűk sorrendjét nem szabad megváltoztatni!

1) HUD ____________________________ 5) HUN ___________________________________

2) LÖW ____________________________ 6) PERD __________________________________

3) KU _____________________________ 7) IEGE ___________________________________

4) HAS ____________________________ 8) FUCH __________________________________



24 pont
5. Igaz vagy hamis? Ha az állítás helyes, írj mellé egy R betűt (R-richtig),ha nem, egy F betűt 
(F-falsch)!

1) Zebras fressen Fleisch. ____ 6) Kängurus leben in Afrika. __

2) Ein Fisch kann nicht schwimmen. ___ 7) Ein Krokodil hat vier Beine. __

3) Eine Spinne hat zehn Beine. ___ 8) Ein Affe kann auf den Baum klettern. ___

4) Giraffen leben in Afrika. ___ 9) Ein Wal ist ein Fisch. ___

5) Ein Kater ist eine männliche Katze. ___

9 pont

6. A képek felhasználásával egészítsd ki a mondatokat!

1) Wir möchten jetzt im Garten spielen. Wo ist mein _________?

2) Kevin hat eine neue Digital_________________. 

3) Susan hat ein Paar schwarze Wander_____________ und braune __________________an.

4) Max hat ein Taschen_________________.

5) Die Tür ist doch geschlossen. Wer hat denn den ___________________? 

6) Der _____________ ist mein Lieblingstier!

7) Wie spät ist es? Hast du eine _________?

8)  Willst du zu Fuß oder mit dem __________________ in die Berge?

9) Möchtest du noch ein Stück ____________?

10 pont

Összesen: 77 pont
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