
A könyvem, ami a német NYELV
BIBLIÁJA lett.

A Te céljaidnak megfelelő lesz ez a könyvem?

PERSZE, ha
● szükséged van a magasabb szintű, stilisztikailag választékosabb

kommunikációra
● nyelvvizsgát szeretnél tenni a közeljövőben

Ha csak 3 infót mondhatnék a Bibliáról, akkor ezt mondanám:
● tartalmazza mindazt a nyelvtant, amire B2-es szintig szükséged van,
● csakis érthető, egyszerű magyarázatokkal,
● számos életszerű példával a gyors megértés miatt.



.

Mi a baj a jelenlegi nyelvtani könyvekkel, melyek bármelyik
könyvesboltban megvásárolhatók?

● szárazak (de nagyon)
● sokszor érthetetlen a bennük rejlő magyarázat
● azoknak készültek, akik a magyar nyelvtan szakzsargonját értik: befejezett

melléknévi igenév, határozószó, toldalékok, személyragok, névutók,
superessivus, eredethatározó stb.

● nem kifejezetten felnőtt nyelvtanulóknak szólnak
● a példák inkább tankönyvszagúak, mintsem életszerűek
● olyan szintű motiválatlansághoz vezet, ha nem érted meg, hogy ki kivel

van, hogy az egész nyelvtanulást is feladnád szíved szerint
● igyekeznek kispórolni belőlük a bónuszokat :(

Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet?

● Aki még kezdő, újrakezdő, folyton kezdő.
Ez a könyv még nem nekik szól, mivel a könyv anyagának 90%-át még
nem tudnák használni,

maximum később, ha már magasabb szintre lépnek a német nyelvben.
● Annak, aki nem akar fejlődni, aki megállt az egyszerű

kommunikáció szintjén, mert nem akar többet, nem szeretne többet
beletenni a tanulásba. (Ez tök oké amúgy, csak akkor a kezdő szint

menjen flottul!)



Milyen témaköröket dolgozok fel a könyvben?

Alapvetően elmondható, hogy minden fontos nyelvtant kezdőtől haladó szintig.
(A1-től B2-es szintig)

● felszólító mód
● feltételes mód
● igekötős igék
● módbeli segédigék
● személytelen igék
● visszaható igék
● műveltetés kifejezése
● függő beszéd
● zu + infinitiv
● passzív szerkezet
● főnevek névelői
● melléknevek fokozása
● melléknevek ragozása
● melléknevek vonzatai
● főnévként használt melléknevek
● melléknévi igenév
● névmások
● számnév
● elöljárószavak tárgyesettel
● elöljárószavak részes esettel
● elöljárószavak tárgy- és részes esettel
● kötőszavak egyenes szórenddel
● kötőszavak fordított szórenddel
● kötőszavak KATI szórenddel
● a határozók kérdőszavai
● tagadás
● birtokviszony kifejezése
● előidejűség, utóidejűség, egyidejűség
● részeshatározó és tárgy sorrendje

Láthatod, hogy számos témakör szerepel a könyvben, hiszen ez egy olyan
hiánypótló kiadvány, ahol a kezdőtől haladó szintig mindent megtalálsz egyben.
Korábban azt a címet akartam adni neki, hogy Német lustáknak. :)
Mivel mindent IS tartalmaz, amire szükséged lehet egy erős haladó szintig.
És persze egyben, sok-sok színes példával.

Tehát nem kell már máshol anyagok után keresned, netezned,
összekalózkodnod a senki által nem ellenőrzött anyagokat.



Milyen Bónuszok járnak a Bibliához?

A könyvben szerepel 3 táblázat, amit bónuszként adok Neked. Plusz:

1. 150 RENDHAGYÓ IGE Präteritum és Perfekt múlt alakja
2. egy lista a GYENGE FŐNEVEKRŐL
3. legfontosabb VONZATOS IGÉKET is megleled benne
4. 2.000 FT-os kupon, melyet a későbbi rendelésed során tudsz majd

beváltani
5. extra bónuszként kapsz 100 olyan weboldal címet, ahol a könyvben

található nyelvtani struktúrákhoz kapcsolódó feladatokat, online
gyakorlatokat találsz, hiszen tudod: Übung macht den Meister!

Milyen formában tudod megrendelni a BIBLIÁT?

E- book-ként e-mailben. Nem kell hozzá különleges technikai eszköz,
megnyithatod telefonról, tabletről, laptopról, asztali gépről is.



Milyen előnye van, ha e-book-ként rendeled meg?

-nem kell várnod a postázásra (kb. 1 hét)
-nem kell extra postaköltséget fizetned
-azonnal megkapod (max. 24 órán belül)
-több eszközre is letöltheted (telefon, laptop, tablet, számítógép, okosóra, e-book
olvasó, kenyérpirító stb.)
-kinyomtathatod, ha mégis szeretnél beleírni, színezni, jegyzetelni
-környezetkímélő: mivel mindenki nem fogja kinyomtatni, így sok kis fa életét
tudjuk megmenteni egy ebook-kal.

Akkor nincs más hátra, mint hogy megrendeld:
www.lerndeutsch.eu/biblia

http://www.lerndeutsch.eu/biblia


Kérdésed van a Bibliával kapcsolatban?

Keress bátran a forródróton:
info@lerndeutsch.eu

Zoli,
a Te német nyelvtanárod

Facebook: https://www.facebook.com/nemetnyelvoktatas
Instagram: https://www.instagram.com/lerndeutsch.eu
Youtube: https://www.youtube.com/czimerzoltan


