
 

 

 

 

Halló Német! Hallo Deutsch! 

 

Tanuló neve: …………………………………………………………………………………………… 

Tanuló e-mail címe: …………………………………………………………………………………… 

Tanuló lakcíme: ………………………………………………………………………………………… 

Iskola neve: ……………………………………………………………………………………………… 

Iskola címe: ……………………………………………………………………………………………… 

Felkészítő tanár neve: ………………………………………………………………………………… 

Felkészítő tanár e-mail címe: ………………………………………………………………………… 

 

Pontszám: 50 pont / Elért pontszám: ………………… 

 

 

 
 
      

         Toi, toi, toi! 

 
2022 / 2023 

 

 



 

 

A 2022 – 2023 – as tanévben iskolánk egy teljesen új versenyt indít útjára, melynek Te most elsőként részese lehetsz.  

 

A Versenykiírás szerint az első forduló egy játékos feladatlap, melynek feladatait megoldhatod elektronikusan (pdf – 

ben) vagy kinyomtatod a feladatlapot és kézzel, szépen olvashatóan kitöltheted! 

 

A kinyomtatott feladatlapot kérlek küldd el postai úton levélben az iskola címére: 

Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium - 3300 Eger Rákóczi út 48 

A borítékra írjátok rá: „Halló Német! Hallo Deutsch!– 1. forduló”   

 

Az elektronikusan kitöltött feladatlapokat küldd el nekem a következő emailcímre: deutschistin@gmail.com.  

A „Tárgy”- ba írd be: „Halló Német! Hallo Deutsch!– 1. forduló”  

 

Ha bármilyen kérésed, kérdésed van, kérlek keress meg a megadott emailcímen (deutschistin@gmail.com).  

 

Köszönöm szépen és sok szerencsét! 

azaz 

Danke schön und viel Glück! 

 

 
 

 

1. feladat: Zászlók és országok         3 pont 

 

a.    b.   c.   

 

Németország  

Svájc  

Ausztria  

 

2. feladat: Városok           10 pont 

 

Melyek német városok? Színezd arannyal vagy sárgával a város előtti négyzetet! 

Mely városok találhatóak Ausztriában? Színezd a négyzetet pirosra! 

Svájci városok? Kérlek színezd a kedvenceddel, de ne pirossal és ne arannyal/sárgával! 

 

 Hamburg 

 Bécs 

 Genf 

 Salzburg 

 München 

 Bern 

 Stuttgart 

 Berlin 

 Graz 

 Lipcse 
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3. feladat: Melyik szót rejtettük el? (A térkép segít!)      5 pont 

 

 
 

A „szó” délen található a térképen, keletre Baden – Württemberg – től:  

ABOJRROSZGÁ azaz ……………………………………………………………………… 

A „szó” nyugaton található, Türingia mellett:  

SSHEEN azaz ………………………………………………………………………………… 

A „szó”, a város északon van, de nem Hamburg, hanem: 

RÉBAM azaz …………………………………………………………………………………… 

Hessen, Türingia és még keletre haladva: 

ÁSZSZORÁGSZ azaz ………………………………………………………………………… 

Egészen északon található az utolsó „szó”, mely 2 szó: 

WIGSCHLES – HLOSEINT azaz ……………………………………………………………… 

 

4. feladat: Kérdések és válaszok         12 pont 

 

Mi Németország fővárosa? : ……………………………………………… 

 

Melyik folyó lehet elrejtve a következő német szavakban? 

 

  Megoldások   

1 Elbe  a Duna 

2 Donau  b Rajna 

3 Rhein  c Majna 

4 Main  d Elba 

 

Mennyi szövetségi tartomány található Németországban (a térkép még mindig segít!): ………………… 

 

Mi ez? (pl.: Németország = ország) 

Zugspitze = ……………………………………………… 

Hamburg = ……………………………………………… 

Brandenburg = …………………………………………… 

Svájc = …………………………………………………… 

Alpok = ………………………………………………… 

Rügen = ………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

5. feladat: TOP 3 – A német konyha        20 pont 

 

MAULTASCHEN: Egészítsd ki a megadott szavakkal! 

 

      édesig - tenyérnyi – sóval – sváb - Németországban 

 

A sváb konyha raviolija, csak éppen jóval nagyobb. A tészták többnyire ………………………… méretűek, a 

sóstól az ……………………… és a vegetáriánustól a húsosig. A hagyományos változatában darált hús, 

zsemlemorzsa, hagyma és spenót található, …………………, borssal és petrezselyemmel ízesítve. Ma már 

egész ………………………………………… kapható, de a legjobbakat továbbra is a …………………… 

falvakban készítik. 

 

KÄSESPÄTZLE: Ajaj! Összekeveredtek a betűk! Javítsd kérlek! 

A spätzle baden -württembergi eredetű (eétl) …………………, lényegében egyfajta (tszéat)……………………: 

tojás, (lszti) …………………………, só és gyakran egy kevés szódavíz egyszerű keveréke. Hagyományos 

módon húsételek mellé köretként vagy levesben szolgálják fel, és (sjta) ………………………… 

hozzáadásával ízesíthető: a käsespätzle változat egy Dél – (Neémtroszáganb) 

……………………………………… rendkívül népszerű fogás. 

 

KOLBÁSZ (Wurst): És most a szavak keveredtek össze! Segíts kérlek! 

Németországban becslések szerint 1: hozzávalót fajta kolbász létezik. Ezeket sokféleképpen készítik el, és 

számos 2: 1500 és egyedi fűszerkeveréket tartalmaznak. Ezeket az 3: sertéshúsból standokon szinte 

mindenhol megtalálod az országban. Az egyik legnépszerűbb fajta a Bratwurst, amely borjú-, marha- vagy 

4: utcai készült sült kolbász. Olyan regionális specialitásokat is találunk, mint a 5: mustárba 

Currywurst (currys ketchuppal a tetején) és a bajor Weisswurst, egy fehér kolbász, amelyet édes 6: berlini 

megmártunk, mielőtt megennénk. 7: káposztával eközben híres a grillezett Rostbratwurstról, amelyet 

erjesztett, aprított 8: Nürnberg fogyasztanak. Türingia 9: majoránna pedig a helyi Rostbratwurstot olyan 

jellegzetes fűszerekkel készítik, mint a 10: tartományban és a kömény. 
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