
KÉSZEN ÁLLSZ,
HOGY VÉGRE EGYSZER S MINDÖRÖKRE

MEGSZABADULJ A HIBÁIDTÓL?

HIBÁZZ,
TOP 100 HBIA, 

amit (ne) KÖVESS el! 



A Te céljaidnak megfelelő lesz ez a könyvem? 

eleged van már a hibázásból
unod, hogy folyton ugyanazokat a hibákat követed el
szeretnél megszabadulni a hibás kommunikációtól

PERSZE, ha

Ha csak 3 infót mondhatnék a HIBÁZZról, akkor ezt
mondanám: 

az egyik kedvenc könyvem, hiszen nem csak abban segít,
hogy megszabadulj a hibáidtól, hanem abban is, hogy ne
kövesd el őket
100 olyan tipikus hibával fogsz találkozni, amit a
nyelvtanulók 80-90%-a elkövet
Te minek lépnél kétszer ugyanabba a pocsolyába?



Mi a baj a jelenlegi nyelvtani könyvekkel,
melyek bármelyik könyvesboltban

megvásárolhatók? 

nem a hibákra fókuszálnak
nem gyűjtik ki azokat az eseteket, melyek tipikus
hibaforrások lehetnek
elfelejtik, hogy a hibázás nem bűn, hanem egy teljesen
természetes része a tanulási folyamatnak
kevés bennük a hibázás szempontjából hatékony gyakorlat



Kinek NEM ajánlom ezt a könyvet? 

aki már nagyon ritkán hibázik
akinek nem csak otthon, a négy fal között megy jól a
német, hanem az echte németek között is
aki egy hibát csak egyszer követ el, és gyorsan be tudja
építeni a helyes formát, szerkezetet, szót



viel - viele - vieles
vor - vorne
pünktlich - genau
legen - liegen
kein Problem - keine Problem
erst - nur
tun - machen
frei sein - frei haben
anrufen - telefonieren - rufen
das - dass
etwas - etwa
zwischen - unter
geöffnet - offen
beide - beides
sein - es gibt
gehören - hören 
ob - dass
drucken - drücken
indem - in dem 
langweilig - gelangweilt
man - der Mann - der Mensch
das Kind - die Kinder - den Kindern

Milyen témaköröket dolgozok fel a
könyvben? 

A részletes tartalomjegyzéket a TOP 100 hibáról a
weboldalon éred el: 

https://lerndeutsch.eu/hibazz/

https://lerndeutsch.eu/hibazz/


Mit találsz a könyvben? 

a 100 legtöbbet elhibázott szót, kifejezést, nyelvtani struktúrát,
lexikát
egyszerűen érthető magyarázatokkal
példamondatokkal
grammatikai segítséget
komplex segítséget a hibák elkerülése érdekében



nyomtatott könyvként postán
ebook-ként e-mailben 

2 verzióban érhető el: 
1.
2.

Milyen bónuszokat kapsz a
könyv vagy az e-book mellé? 

 egy letölthető pdf hibanaplót, hogy tudd, mikor,
miért,hogyan hibázol
 egy gyűjteményt a legtöbbet elhibázott több névelős
főnevekből
 egy összeállítást a két névelős főnevekből
 egy komplex tananyagot a névelők kaaegórizálásáról
 30%-os kedvezménykupon a DIGITÁRAMBA
(www.lerndeutsch.eu/dumaljukmeg)

1.

2.

3.
4.
5.

Milyen formában tudod megrendelni a HIBÁZZ c.
könyvemet? 



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

- kedvezményesebb áron éred el, mint a nyomtatott könyvet 
- 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: 
https://lerndeutsch.eu/hibazz/

https://lerndeutsch.eu/hibazz/


Kérdésed van a HIBÁZZ könyvemmel
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


