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Bemutatkozunk

Molnár Erzsébet bemutatkozik

Molnár Erzsébet a nevem. 
Magyar vagyok.
A férjem német.
Németországban élek.
Magyar vagoyk, de Németországban élek.
Tanár vagyok.
Beszélek magyarul, németül és egy kicsit angolul.
Most oroszul tanulok.
Szeretem a zenét és a mozit.

És most Ön mutatkozik be:

______________ a nevem.
______________ vagyok.
______________ ______________.
______________ élek.
(______________ vagyok, de ______________ élek.)
______________ vagyok.
Beszélek ______________ ...
Most ______________ .
Szeretem ______________ ...

bemutatkozunk
wir stellen uns vor

bemutatkozik
er / sie / es stellt sich vor

... a nevem

... ist mein Name / Ich heiße...

magyar
ungarisch; Ungarisch; Ungar/-in

vagyok
ich bin

a férjem
mein Mann

német
deutsch; Deutsch; Deutsch|er/-e

Németország
Deutschland

Németországban
in Deutschland

élek
ich lebe / ich wohne

de
aber; doch

tanár
Lehrer

beszélek
ich spreche

németül
auf Deutsch, Deutsch

és
und

egy kicsit
ein bißchen, etwas

angolul
auf Englisch, Englisch

most
jetzt

oroszul
auf Russisch, Russisch

tanulok
ich lerne

szeretem
ich liebe; ich mag; ich habe lieb

a
bestimmter Artikel

zene
Musik

zenét
Musik (Akk.)

mozi
Kino

mozit
Kino (Akk.)

Péter Gaál
www.gaalingua.com

A PARTNER
DER PARTNER

a férjem
mein Mann

a feleségem
meine Frau

a partnerem
mein Partner

a barátnőm
meine Freundin

a barátom
mein Freund

a volt barátom
mein Ex-Freund

HOBBI
STECKENPFERD

a sportot
Sport (Akk.)

a teniszt
Tennis (Akk.)

az olvasást
Lesen (Akk.)

a túrázást
Wandern (Akk.)

az utazást
Reisen (Akk.)

az zenét
Musik (Akk.)

NEMZETISÉG
NATIONALITÄT

magyar
Ungar/-in

német
Deutsch|er/-e

osztrák
Österreicher/-in

svájci
Schweizer/-in

angol
Engländer/-in

spanyol
Spanier/-in

francia
Franzos|e/-in

olasz
Italiener/-in

brazíliai
Brasilianer/-in

lengyel
Pol|e/-in

orosz
Russ|e/-in

cseh
Tschech|e/-in

szlovák
Slowak|e/-in

török
Türk|e/-in

HOL?
WO?

Magyarországon (!)
in Ungarn

Németországban
in Deutschland

Ausztriában
in Österreich

Angolországban
in England

Franciában
in Frankreich

Brazíliában
in Brasilien

FOGLALKOZÁS
BERUF / 
BESCHÄFTIGUNG

tanár
Lehrer/-in

tolmács
Dometscher/-in

fordító
Übersetzer

eladó
Verkäufer/-in

titkárnő 
Sekretärin

szakács
Koch / Köchin

pék
Bäcker/-in

rendőr
Polizist/-in

villanyszerelő
Elektriker/-in

üzletember
Geschäftsmann

vállalkozó
Unternehmer/-in

pincér / 
pincérnő
Kellner/-in

NYELV
SPRACHE

magyarul
auf Ungarisch, 
Ungarisch

németül
auf Deutsch, Deutsch

angolul
auf Englisch, Englisch

franciául
auf Französisch, 
Französisch

spanyolul
auf Spanisch, Spanisch

Ungarisch :: Niveau A1 :: Kursanfang :: Vorstellung; über mich; Ich heiße …; Mein Name ist …; Meine Hobbys sind …; erste Wörter, Basiswortschatz :: 
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