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Ungarisch (als Fremdsprache)

Übungen: Basissätze
Gyakorlatok: alapvető mondatok
1. Verbinden Sie!
a) Hány éves vagy?
b) Ön német, ugye?
c) Mik ezek?
d) Ez egy asztal?
e) Honnan származol?
f) Hogy hívnak?
g) Beszél magyarul?
h) Ön milyen nyelven beszél?
i) Ön magyar?
j) Hogy vagy?
k) Mi a neve önnek?

1) Nem, ez egy füzet!
2) Péternek hívnak.
3) Magyarul és oroszul beszélek.
4) Kovács Eszter a nevem. És önnek mi a neve?
5) Sajnos nem jól. És te?
6) Nem. De beszélek németül és angolul.
7) Ezek székek.
8) Igen, magyar vagyok. És ön?
9) Igen, német vagyok.
10) Magyarországról.
11) Húsz éves vagyok.

2. Bilden Sie aus den Wörtern Sätze!
Beispiel:
(én) – származik – Magyarország
Magyarországról származom.
a) (én) – magyar – beszél _____________________________________________________________________ .
b) kép – egy – ez _____________________________________________________________________________ ?
c) (ön) – magyar – beszél _____________________________________________________________________ ?
d) (én) – Imre – név – Nagy – a _______________________________________________________________ .
e) (te) – német – spanyol – beszél – és _________________________________________________________ .
f) (mi) – orosz – angol – és – beszél ___________________________________________________________ .
g) Zsolt – név – a _____________________________________________________________________________ .
h) tanár – hívja – hogy – a ___________________________________________________________________ ?
i) lakik – hol – ön ____________________________________________________________________________ ?
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Lösungen
1. a) 11
b) 9
c) 7
d) 1
e) 10
f) 2
g) 6
h) 3
i) 8
j) 5
k) 4
2. a) Magyarul beszélek.
b) Ez egy kép?
c) Beszél magyarul?/Ön beszél magyarul?/Beszél ön magyarul?
d) Nagy Imre a nevem.
e) Németül és spanyolul beszélsz.
f) Oroszul és angolul beszélünk.
g) Zsolt a nevem.
h) Hogy hívják a tanárt?
i) Hol lakik?/Hol lakik ön?/Ön hol lakik?

Übungen Ungarisch als Fremdsprache (magyar mint idegen nyelv) • Niveau A1 • Basissätze
Kostenlose Sprachlernmaterialien auf www.lingustan.com ·© Das Urheberrecht liegt bei: Lingustan UG (haftungsbeschränkt), Bonn

