
DUMÁLJUK MEG!
DIGITÁR 

- a némettanulásod 
online bázisa



5 szint
A1-től C1-ig
kezdőtől haladóig
VIDEÓKKAL,
E-BOOKOKKAL
példamondatokkal
gyakorlatokkal

 



A1 kezdő 

szint
1.Birtokos névmás
2.Elöljárók
3.Elöljárók városok és
országok esetén
4.Elváló igekötős igék
5.Esetek: tárgyeset
6.Esetek: alany-, tárgy-,
és részes eset
7.Felszólítás
8.Fordított szórend
9.Határozatlan névelő
10.Hatte vagy war
11.Időhatározók
12.KATI szórend
13.Kérdőszavak
14.Kiemelés szórendje
15. Welche kérdőszó
16. Módbeli segédigék 
17. Mondatszórend
kötőszavakkal

18. Személyesen névmások
tárgyesete 
19. Személyesen névmások
részes esete 
20. viel – viele
21. vor – vorne
22. Perfekt múlt
23. Névelők rendszere
24. Tagadás: nicht, kein 
25. Sein ige
26. Rendhagyó igék
ragozása
27. Mondatszórend: kérdő
mondat
28. Wenn-dann kötőszavak
29. Határozatlan névelő



A2 kezdő
szint

1.Als, wann, wenn
kötőszavak
2.An vagy auf? 
3.Birtoklás kifejezése
4.Dass vagy kérdőszó? 
5.Diese vagy jene
6.Egyenes és fordított
szórend
7.Elöljárók gyakorlása
8.Elöljárók tárgy- és
részes esettel 
9.Elöljárók részes esettel
10.Es gibt vagy sein 
11.Esetek (alany-, tárgy-,
részes eset)
12.Feltételes mód jelen
időben
13.Feltéteteles mód:
hätte és wäre
14.Feltételes mód múlt
időben

15. Feltételes mód: wäre
16. Haben ige
17. Hasonlítás: als, wie
18. hätte vagy hätte gern
19. Helyhatározók: in, zu,
bei, von, aus
20. Időhatározók: Termin,
Zeit, Zeitpunkt, Frist
21. Igék tárgy és részes
esettel
22. In vagy im? 
23. Indirekt kérdés
24. kennen, können,
wissen



A2 kezdő
szint

40.Passzív
41.Passzív módbelivel
42.Passzív präteritum
múlt
43.Perfekt - haben vagy
sein?
44.Sein - felszólítás
45.Sein kifejezések
46.Sein, bleiben, werden
47.Sich vagy nem sich?
48.Sich-es igék?
49.Számhatározók
50.Tipikus hibák
trotzdem, dann,
deshalb, sonst
51.Udvariasság
kifejezése
52.Vonzatos igék
53.Wenn vagy wann
54.Werden ige
használata

25.lassen
26.Melléknevek
fokozása: rendhagyó
melléknevek
27.Melléknévfokozás
28.Melléknévragozás
29.Melléknévragozás:
erős
30.Melléknévragozás:
gyenge
31.Melléknévragozás:
vegyes
32.Mikor nem kell alany? 
33.Módbelik múlt időben
34.Mondatbővítés 1
35.Mondatbővítés 2
36.Nehmen ige
37.Ob vagy dass?
38.Összevonások
39.Páros kötőszavak



B1 
középhaladó

16.Für akkusativ vagy csak
dativ?
17.gehören zu vagy
gehören dativ?
18.Genitivus Partitivus
19.Gyenge főnevek
20.Haben zu + infinitiv
21.Határozatlan névmások
22.Határozók sorrendje
23.Időhatározói
kötőszavak
24.Igekötős igék
25.Igevonzatok
26.Je-desto / umso
27.Jövő idő / Futur 1.
28.Kéttagú elöljárók
29.Kéttagú páros
kötőszavak
30.Kötőszavak -
magyarázó

1.Állapotpasszív
2.ALS használata
3.Az egyik szerkezet
4.Birtokos eset
5.brauchen, scheinen zu
+ infintiv
6.dass, ob, wie gyakorlás
7.derselbe, dasselbe,
dieselbe / ugyanaz
8.Dupla igék zu nélkül
9.Elöljárók
10.Elöljárószók birtokos
esettel
11.Esetek gyakorlása
12.Feltételes mód vagy
múlt idő?
13.Feltételes mód: sollte
14.Feltételes múlt
15.Főnévi igenév zu
nélkül



B1 
középhaladó

46.Sein perfektje
47.Sein zu + infinitiv
48.sich Akk vagy Dativ?
49.Sich-es igék
50.Tárgy és részes
határozók sorrendje
51.Teszt
52.Többes szám
53.Vonatkozói
mellékmondat birtokos
esetben
54.Vonatkozói
mellékmondat
kérdőszavakkal
55.Vonatkozói névmás
56.Vonzatos igék
57.Während - mialatt
58.weder - noch /
entweder - oder
59.Zu + infinitiv
60.Zu helye a mondatban

31.Kötőszavak zu +
infinitivvel
32.Melléknévből főnevet
33.Melléknevek képzése
34.Melléknévi igenév
folyamatos / Partizip I.
35.Melléknévragozás
36.Módbeli segédigék:
múlt
37.Módbelik
helyettesítése
38.Műveltetés
39.Óhajtó mondat
40.Ohne zu vagy ohne
dass / anélkül hogy
41.Passzív - miből ne?
42.Perfekt és Präteritum
43.Plusquamperfekt múlt
44.Präteritum
45.Prepozíciós
kérdőszavak



 16.Lassen -
jelentésárnyalatok
17.Melléknévragozás -
komplex
18.Miattam szórend
19.Módbeli segédigék
feltételes múlt
20.Módbeli segédigék:
feltételes mód
21.Módbeli segédigék:
Perfekt múlt, KATI
szórend

B2 

középhaladó
1.Als használata
2.Als ob als wenn
3.Bővítményes szerkezet
4.Elöljárók hely- és
időhatározóként
5.Főnevek vonzatai
6.Futur 1 gyakorlás
7.Haben ige különböző
igeidőkben
8.Haben zu + infinitiv
9.Időhatározói
mellékmondatok
10.Igeidők (6) - gyakorlás
11.Igék infinitivvel
12.Igepozíciók
mondatban
13.In dem/ indem
14.Kötőszavak KATIval
15.lassen - gyakorlás



22.Óhajtó mondat
23.Passzív - miből NE? 
24.Passzív minden igeidőben
25.sich lassen
26.statt zu vagy statt dass / ahelyett hogy
27.Szóképzés
28.TEKAMOLO mondatszórend
29.Ugrószabály a mondatban
30.Vonatkozói névmás
31.wem, wessen
32.Werden, wird, wurde, würde, wäre
33.Zu + infinitiv
34.Zu + infinitiv: múlt

B2 

középhaladó



1.Futur 1-2
2.Függő beszéd módbelivel
3.Függő beszéd: jelen
4.Függő beszéd: múlt
5.Igeidők - mind a hat
6.Kötőszavak
7.Kötőszavak és elöljárók
8.Módbeli segédigék másodlagos jelentése
9.Passzív minden igeidőben

C1 
haladó



Ha Te is csatlakoznál a Tudásbázisomhoz,
akkor kattints erre a linkre:

www.lerndeutsch.eu/dumaljukmeg

Zoli,
a Te német nyelvtanárod

http://www.lerndeutsch.eu/dumaljukmeg

