
Hasznos linkek a német nyelvet 3 órában tanulók számára a távoktatás megkönnyítésére 

A tanulásnál, gyakorlásnál olyan online gyakorlatokat, feladatokat, szövegeket válassz, amelyek 
az aktuális nyelvi szintednek, különösen a szókincsednek megfelelő. A nyelvtani jelenségek 
megértéséhez találsz rövid videós magyarázatokat, összefoglaló táblázatokat, illetve 
gyakorlatokat. Ezek nagyban hozzájárulnak a nyelvben való haladáshoz. Fontosnak gondolom 
újra hangsúlyozni, hogy minden nap foglalkozz a nyelvvel, inkább kevesebbet, de rendszeresen. 
Így tudod valamennyire frissen tartani tudásodat. Az idegen nyelvű adások, filmek esetén törekedj 
a globális értésre, ne vessz el a részletekben. A hallás utáni értés gyakorlásához nem szükséges 
CD lejátszására alkalmas eszköz otthon, ugyanis a munkafüzeti hanganyagot megtalálod a 
Hueber honlapján. Kérlek tovább, hogy ne vessz el az internetes oldalak tengerében, az általam 
javasolt oldalak elégséges segítséget adnak a feldolgozáshoz. Lelkes, eredményes haladást! 

9. évfolyam: tankönyv: deutsch.com 1. kötet 

Tananyag: 9-10-11-12. lecke a tanév hátralévő részére (kb. 32 óra) 
1. Huber Kiadó tankönyvhöz készített online felülete 

deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Online-Übungen 

www.hueber.de › shared › uebungen › deutschcom 

2. A Hueber honlapon a „Lernen” fül alatt található meg a munkafüzeti hanganyag. 

Deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Info | Willkommen ... 

www.hueber.de › deutsch 

3. Nyelvtan megértéséhez, gyakorlásához: 

   www.nyelvora.com › nemet-nyelvtan 

   deutsch.lingolia.com › grammatik  

   www.youtube.com ›………………megfelelő nyelvtani jelenség beírása 

   de.islcollective.com › grammatik  

a.) Legfontosabb nyelvtani kifejezések, amelyek az egyes leckékben előfordulnak: 

     személyes névmás (Personalpronomen) 

     elváló igekötős igék ( Trennbare Verben) 

     sorszámnevek (Ordinalzahlen) 

     módbeli segédige (Modalverb) 

     melléknevek fokozása (Komparativ der Adjektiva) 

     birtokos névmás (Possesivartikel, Possesivpronomen) 

 



10. évfolyam: tankönyv: deutsch.com 2. kötet  

Tananyag: 20-21-22-23-. lecke a tanév hátralévő részére (kb. 34 óra) 

1. Huber Kiadó tankönyvhöz készített online felülete 

deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Online-Übungen 

www.hueber.de › shared › uebungen › deutschcom 

2. A Hueber honlapon a „Lernen” fül alatt található meg a munkafüzeti hanganyag. 

Deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Info | Willkommen ... 

www.hueber.de › deutsch 

Deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Info | Willkommen ... 

www.hueber.de › deutsch 

3. Nyelvtan megértéséhez, gyakorlásához : 

   www.nyelvora.com › nemet-nyelvtan 

   deutsch.lingolia.com › grammatik  

   www.youtube.com ›………………megfelelő nyelvtani jelenség beírása 

   de.islcollective.com › grammatik  

  SCHUBERT-Verlag: www.schubert-verlag.de 

  www. mein-deutschbuch.de ›…….. 
 
a.) Legfontosabb nyelvtani kifejezések, amelyek az egyes leckékben előfordulnak: 

 múlt idő (Perfekt ) 

 elváló-, nem elváló igekötős igék (Trennbare, untrennbare Verben) 

 módbeli segédige ( Modalverb) - sollen 

 igék, névszók vonzatai (Verben, Nomen, Adjektiv mit Präpositionen, Rektion) 

 kötőszó ( Konjunktion, Bindewort)- denn, trozdem, weil 

 főmondat, mellékmondat ( Hauptsatz, Nebensatz) 

 mondattan (Syntax)  

 kijelentő mondat ( Aussagesatz) 

 

 

 



11. évfolyam: Tankönyv: deutsch.com 2. kötet  

Tananyag: 27-28-29-30. lecke a tanév hátralévő részére (kb. 34 óra) 

1. Huber Kiadó tankönyvhöz készített online felülete 

deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Online-Übungen 

www.hueber.de › shared › uebungen › deutschcom 

2. A Hueber honlapon a „Lernen” fül alatt található meg a munkafüzeti hanganyag. 

Deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Info | Willkommen ... 

www.hueber.de › deutsch 

Deutsch.com - Deutsch für Jugendliche | Info | Willkommen ... 

www.hueber.de › deutsch 

3. Nyelvtan megértéséhez, gyakorlásához : 

   www.nyelvora.com › nemet-nyelvtan 

   deutsch.lingolia.com › grammatik  

   www.youtube.com ›………………megfelelő nyelvtani jelenség beírása 

   de.islcollective.com › grammatik  

  SCHUBERT-Verlag: www.schubert-verlag.de 

  www. mein-deutschbuch.de ›…….. 

  Easy German – YouTube : www.youtube.com › (7-10 perces videóbejátszások) 

  easy-deutsch.de › Übungen 

  www.nthuleen.com › teach › grammar 

a.) Legfontosabb nyelvtani kifejezések, amelyek az egyes leckékben előfordulnak: 

udvarias kérés, javaslat, óhaj kifejezése( Höfliche Frage, Vorschlag, Wunsch,  

Konjunktiv II) könnte, hätte, 

melléknevek felsőfoka ( Superlativ) 

fokozás (Komparation) 

hasonlító szerkezetek ( Vergleiche ) wie – als 

mellékmondat (Nebensatz), időhatározói mellékmondat( Temporaler  Nebensatz) 

 kötőszó( Konjunktion ) – wenn 

 melléknévragozás ( Adjektivdeklination) 


