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Hahó! :)  
 
Czímer Zoli vagyok, német nyelvtanár, nyelvi tréner.  
A 1111 szóval németül című e-book megalkotója.  
Ha még nem ismersz, ezeken a platformokon tudsz jobban megismerni:  
● FB: https://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas  
● Insta: https://www.instagram.com/lerndeutsch.eu  
● Youtube: https://www.youtube.com/czimerzoltan 
 
 
Ez a könyv tartalmaz minden olyan szót, kifejezést, amire az A1-es 
(kezdő) szinten szükséged van. A témakörök is kezdőknek szólnak, és 
tipikusan olyan szókincset sorakoztatnak fel, mely nemcsak a vizsgán 
segít, hanem a való életben szükséges tudást is megalapozza.  
A könnyebb feldolgozás érdekében az 1111 szót 45 témakörre 
osztottam.  
Az egyes témakörökben lehetnek szavak, kifejezések, ritkán mondatok.  
 
A célom az volt, hogy legyen végre egy olyan átfogó szószedet, 
szójegyzék, melyet pontosan az A1-es szinthez illesztettem, és így 
biztos lehetsz benne, ha ezeket a szavakat megtanulod, akkor már ki is 
pipálhatod a kezdő szintet (már ami a szókincset illeti). 
 
Hogyan épül fel a tematikus szószedet?  
 

● 45 témára osztottam a kezdők számára fontos szókincset. Így 
könnyen tanulhatsz belőle, hiszen egyszerre csak egy témakörre 
kell fókuszálnod.  

● Tematikus szószedet: egy témakörben találod az összetartozó 
szavakat, kifejezéseket.  

● Hétköznapi témákra épül: csak olyan témákkal találkozol, melyre 
a mindennapi kommunikációban, élethelyzetben szükséged lehet.  

● A főnevek esetén megtalálod a főnév névelőjét, majd ezt követi a 
többes számú formája. Fontos, hogy mindkettőt ismerd.  

● Amennyiben csak egyes számban van, úgy akkor az (esz.) jelölést 
fogod látni.  



● Ha egy adott főnevet csak többes számban használ a német, akkor 
azt (tsz.) jelöltem.  

● Igék esetén megadtam a Präteritum és a Perfekt múlt alakokat is 
(ebben a sorrendben).  

● Amennyiben egy ige elváló igekötős ige, azt így jelöltem: 
fern/sehen.  

● Előfordul, hogy egy szót több helyen is megtalálsz a 
szószedetben. Ez azért van, mert több témakörhöz is tartozhat egy 
adott lexéma.  

● Ha nehezen megy a főnevek névelőinek megtanulása, akkor ezt 
imádni fogod: kiszíneztem őket a névelőnek megfelelő színekkel: 
DER - kék, DIE - piros, DAS - zöld, többes DIE - sárga. Sokkal 
könnyebben megjegyzi így az agyunk, ha látja a színt is. 

● A szószedetből készült hangoskönyv verzió is. Amennyiben 
szívesen tanulsz hallás után, vagy szeretnél ráerősíteni, rendeld 
meg azt is.  

 
 
És egy utolsó jó tanács: 
 
Próbálj meg minden nap valamennyit foglalkozni a némettel, hogy aztán 
egy valóban jó és helyes, kommunikatív, vibráló (nyelv)tudásod 
legyen!  
 
Ha kérdésed van, itt megtalálsz:  
info@lerndeutsch.eu  
 
Hajrá!  
Zoli :) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARTALOMJEGYZÉK 
  

1. Köszönések  
2. Alap kifejezések 1.  
3. Személyes névmások  
4. Napok  
5. Napszakok  
6. Hónapok  
7. Évszakok  
8. Égtájak  
9. Időhatározók  
10. Számok  
11. Színek  
12. Család  
13. Bemutatkozás  
14. Tanfolyamon  
15. Élelmiszerek  
16. Vásárlás  
17. Étkezés  
18. Gyakori melléknevek  
19. Lakás/ ház részei  
20. Lakás/ ház berendezései  
21. Kérdőszavak  
22. Hétköznapi tevékenységek  
23. Időjárás  
24. Hobbi, szabadidő  
25. Alap kifejezések 2.  
26. Foglalkozás és munka  
27. Városban  
28. Testünk  
29. Orvosnál  
30. Időpontok  
31. Közlekedés  
32. Pályaudvaron  
33. Irányok  
34. Elöljárók  
35. Telefonálás  
36. Ruházat  
37. Tárgyak  
38. Áruházban  
39. Ünneplés  
40. Jókívánságok  
41. Kötőszavak  
42. Barátok közt  
43. Étteremben  
44. Szolgáltatások  
45. Fontosabb igék  

 



 
Megrendelni itt tudod: 

 
https://lerndeutsch.eu/1111szoval/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


