
 



 

 

Kedves Barátom! 

 

Köszönöm és gratulálok, hogy megvásároltad ezt az anyagot! 

 

A következő 26 oldalon az alábbiakat találod:  

 

Bevezetés Mondattani alapismeretek 

1. ige sein (’van, létezik’) 

2. ige werden (’lesz, válik vmivé’) 

3. ige haben (’van vmije’) 

4. ige können (’tud, -hat, -het’) 

5. ige sollen (’kell’) 

Nem nehéz! Érdekességek, ötletek 

6. ige sagen (’mond’) 

7. ige geben (’ad’) 

8. ige müssen (’muszáj, kell’) 

9. ige gehen (’megy’) 

10. ige wollen (’akar’) 

 
 

Szívből remélem, hogy a gyűjteményben található igei táblázatok, az igék használatát 

szemléltető száztól is több példamondat, a kapcsolódó magyarázatok, valamint a két 

kiegészítő fejezet áttanulmányozása után Te is magabiztosan és bátran tudod majd 

használni a tíz leggyakoribb német igét, és örömmel ismersz meg továbbiakat is. 

 

Ebben bízva készítettem el Neked a ’A 100 legfontosabb német ige’ című  

online tanfolyamot is, ami  plusz 90 leckét, további kiegészítő magyarázatokat és összesen 

több mint 1000 (!) példamondatot tartalmaz.  

 

Ha kedvet kaptál a tanuláshoz, a további leckéket – és sok más termékemet, szolgáltatásomat 

- itt tudod megrendelni: 

 

http://www.mosogato-nemetorszagban.com/termekek-es-szolgaltatasok 

 

Örömteli és eredményes tanulást kívánok! 
 

 

Kovács Zsolt 

 
A mosogatók némettanára.   
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(Csak a rend kedvéért: a mondat első helyére akár más szó, kifejezés is kerülhet, de egyelőre 
maradjunk az alapoknál! ) 
 
A második helyre a cselekvést (történést, létezést) kifejező szó, az ige kerül (lesen = 
’olvas’). 
 
A mondattanban ezt a szót ÁLLÍTMÁNY-nak (Á) nevezzük.  
 
A német kijelentő mondatban ezt a két szót, mondatrészt követi az összes többi hasznos és 
érdemi információ.  
 
A példánkban: „egy (’ein’) érdekes (’interessantes’) könyvet (’Buch’)”.  
 
Ezeket többi mondatrésznek hívjuk, és egy „T” betűvel jelöljük.  
 
Ezek alapján már nagyon egyszerűen leírhatjuk a kijelentő mondat szórendjének 
„képletet”:  
 
  

A – Á – T 
 

 

 
Vagyis: alany – állítmány – többi mondatrész. 
 
Az alany – állítmány sorrendet egyenes szórendnek is hívjuk.  
 
 
 
2.) Kérdő mondat 
 
2.1.) Eldöntendő kérdés 
 
 
Lesen Sie ein interessantes Buch?  = ’Ön egy érdekes könyvet olvas?’  
 
 
Nem volt nehéz, ugye?  
 
Valóban, semmi mást nem csináltunk, mindössze felcseréltük a mondat első két szavát, vagyis 
megfordítottuk az alany és az állítmány sorrendjét.  
 
  

Á – A – T 
 

 

 
 
Azaz: állítmány – alany – többi mondatrész. 
 
Ezt a sorrendet – érthető módon - fordított szórendnek hívjuk.  
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1. ige: sein = ’van, létezik’ 
 

 
 
Kijelentő mód, jelen idő  Kijelentő mód, egyszerű múlt idő 
 

ich bin vagyok  ich war voltam 
du bist vagy  du warst voltál 
er/sie ist van  er/sie war volt 
wir sind vagyunk  wir waren voltunk 
ihr seid vagytok  ihr wart voltatok 
sie sind vannak  sie waren voltak 
Sie sind Ön van 

Önök vannak 
 Sie waren Ön volt, 

Önök voltak 

 
 
Kijelentő mód, jövő idő  Felszólító mód 
 

ich werde sein leszek  Soll ich sein? Legyek? 
du wirst sein leszel  Sei! Legyél! 
er/sie wird sein lesz  Er/Sie soll sein! Legyen ő! 
wir werden sein leszünk  Seien wir! Legyünk! 
ihr werdet sein lesztek  Seid! Legyetek! 
sie werden sein lesznek  Sie sollen sein! Legyenek ők! 
Sie werden sein Ön lesz 

Önök lesznek 
 Seien Sie! Legyen!, 

Legyenek! 

 
 
Feltételes mód, jelen idő  Feltételes mód, múlt idő 
 

ich wäre lennék  ich wäre gewesen lettem volna 
du wärst lennél  du wärst gewesen lettél volna 
er/sie wäre lenne  er/sie wäre gewesen lett volna 
wir wären lennénk  wir wären gewesen lettünk volna 
ihr wärt lennétek  ihr wärt gewesen lettetek volna 
sie wären lennének  sie wären gewesen lettek volna 
Sie wären Ön lenne, 

Önök lennének 
 Sie wären gewesen Ön lett volna,  

Önök lettek volna 
 
 
A sein ’van, létezik’ jelentésű ige több szempontból is a „legek” közé tartozik.  
 
A legkülönbözőbb nyelvi intézetek felmérései és statisztikai kimutatásai szerint nemcsak a 
leggyakrabban használt német ige, de az alábbi érdekességekkel is büszkélkedhet:  
 
• kijelentő mód jelen idejű alakjai (bin, bist, ...) a felismerhetetlenségig eltérnek a szótári  
– sein - (főnévi igenév) alakjától,  
 
• jelen időben a „legrendhagyóbb” ragozású ige, 
 
• az egyetlen ige, amelyet a Wer? (’Ki?’) kérdőszó után minden számban és személyben, 
vagyis mindegyik alakjában használhatunk, 
 
• több igemód és igeidő képzéséhez nélkülözhetetlen, 
 
• számos gyakran használt nyelvtani szerkezet képzésében részt vesz. 
 
Az alábbi példamondatok pusztán ízelítőt adnak a felhasználási lehetőségeiből.  
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Beispielsätze – Példamondatok 
 

 
• Das ist ja Wahnsinn!  

  Tiszta őrület! 

 

• Mir ist (es) kalt, ich ziehe mir noch kurz einen Pulli an. 

  Fázom, gyorsan felveszek még egy pulcsit. 

 

• Es tut mir Leid, aber deine Schrift ist kaum zu lesen. 

  Sajnálom, de alig tudom elolvasni az írásodat / alig olvasható. 

 

• Wart ihr gestern bei den Großeltern?  

  Voltatok tegnap a nagyszülőknél? 

 

• Im Juli wird meine Tochter schon 20 Jahre alt sein. 

  Júliusban már 20 éves lesz a lányom. 

 

• Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich die Chefin unbedingt anrufen.  

  Ha a helyedben lennék, feltétlenül felhívnám a főnökasszonyt.  

 

• Wäre ich nicht krank gewesen, wäre ich mit nach München gefahren. 

  Ha nem lettem volna beteg, elmentem volna veletek Münchenbe. 

 

• Seien Sie bitte nicht so ungeduldig, ich werde Ihnen bald auch schriftlich 
antworten. 

  Kérem ne legyen olyan türelmetlen, hamarosan írásban is válaszolok Önnek. 

 

• Heute sind die Kinder erst um 7 Uhr abends nach Hause gekommen. 

  Ma csak este hét órakor jöttek haza a gyerekek.  

 

• Wir müssen leider einen großen Umweg fahren, die Ausfahrt ist gesperrt.  

  Sajnos nagy kerülőt kell tennünk, a(z autópálya) lehajtó le van zárva. 
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Nem nehéz! 
 

 
 
Remélem, tetszik a gyűjtemény, és már izgatottan várod a folytatást!  
 
A tananyag feléhez érve érdemes röviden végiggondolni, összegezni az eddigi leckéket, illetve 
megfogalmazni egy pár szabályt, melyekkel még gyorsabban és eredményesebben 
folytathatod a tanulmányaidat.  
 
Ha a leckékben szereplő táblázatokat, igelakokat jobban szemügyre vetted, valószínűleg Neked 
is feltűnt egy pár érdekesség és talán most már Te is úgy gondolod, hogy „Nem is olyan nehéz 
ez a német!”.  
 
 
1.) Este megyünk tentézni. 
 
Tessék? Mi történt?  
 
Ne félj, nem őrültem meg!  
 
Mindössze mondatba foglaltam a leggyakoribb igei személyragokat.   
 
A kijelentő mód jelen idejű igealakoknál biztosan feltűnt, hogy – az úgynevezett főigék 
esetében – az alábbi személyragok járulnak az ige tövéhez:  
 
-e  -en  
-st  -t  
-t  -en 
 
Ha ezeket összeolvasod – és egy kicsit kiegészíted -, akár ezt az egyszerű kis mondatot is 
megalkothatod annak érdekében, hogy minél egyszerűbben megjegyezd ezeket a fontos 
ragokat. 
 
ESTe megyünk TENTEzNi. 
 
Igaz ugyan, hogy az első tízben csak három főige szerepelt, de két módbeli segédige 
kivételével a hátralévő 90 – és a németben létező összes többi (!) - ige már főige lesz, melyek 
ragozása során jól jöhet ez az egyszerű kis mondat.  
 
Persze találhatsz ki másikat is.  
 
 
2.) 6-3 
 
Bár szeretem a focit, most mégsem az Aranycsapat dicsőséges győzelmére szeretnék 
emlékezni a címbeli 6-3-mal, hanem felére csökkentem a tanulnivalódat.  
 
Remélem, örülsz neki!  
 
Nem nehéz észrevenni, hogy az előző pontban említett hat személyrag két-két esetben 
ismétlődik, ezért a hat lényegében csak négy.  
 
De még ettől is tovább lépek! 
 
A 6=4 egyenlő(tlen)ség helyett inkább egy kivonásra buzdítalak. Nyugodtan megfelezheted 
ugyanis a személyragok számát, mivel tökéletesen boldogulsz az első három raggal  
(-e, -st, -t) is. 
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Az igegyűjteményt így és itt is megrendelheted:  
 
 

 
 
 
 
U.i.:  

1.) Legújabb termékeimről, akcióimról a Facebookon is értesülhetsz:  

https://www.facebook.com/MosogatoNemetorszagban 

2.) Szeretettel ajánlom figyelmedbe az INGYENES napi nyelvtanulási tippeket:  

https://twitter.com/akovacszsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


