az öregedés, a generációk

az öregedés, a generációk

I. Mi az alábbi szavak ellentéte? Párosítsa! | Was ist das Gegenteil folgender Wörter? Ordnen
Sie zu. | What is the opposite of these words? Match.
1. ﬁatal
a. ódivatú
2. divatos
b. elavult
3. korszerű
c. idős
4. új
d. lejárt, elévült
5. érvényes
e. régi

1.



2.

3.

4.

5.

FÓKUSZBAN

FÓKUSZBAN

DRAGASCHNIG EDINA ÉS KOVÁCS TÜNDE ÖSSZEÁLLÍTÁSA

nóta, -´t, -´ja; -´k | s Lied | song
elhullat vmit | verlieren A | to lose
vminek a java | der Großteil G /von +D | most of, the lion share
árnyék, -ot, -a; -ok | r Schatten | shadow
becsül vmit | schätzen A | to appreciate
forog | sich drehen | to spin
hegedű, -t, -je; -k | e Geige, e Violine | violin



V. Humoros egysorosok. Válassza ki a három megoldás közül, melyik illik az adott mondatba!
| Humorvolle Einzeiler. Wählen Sie von den drei Lösungsvorschlägen jenen aus, der in den
jeweiligen Satz passt. | Humourous one-liners. From the options below choose the one that makes

II. Melyik a kakukktojás? | Finden Sie das Kuckucksei. | Find the odd one out.

sense.

1. öreg csont, öreg malom, öreg harcos, öreg róka
2. réges-régi, ősrégi, ódon, korszerű
3. belváros, óváros, régi városrész, történelmi városrész
4. vénember, aggastyán, menedzser, idős ember

1

2

3

11

III. Mit jelent? Párosítsa! | Was bedeutet das? Ordnen Sie zu. | What does it mean? Match!
1. Minden marad a régiben.
2. Öreg hiba.
3. Régi vágású.
4. Már nem a régi!
5. Öregember nem vén ember.

1.

a. Nem kell leírni teljesen az idős embereket, mert még lehet hasznukat venni.
b. Eljárt felette az idő, megöregedett.
c. Nem változik semmi.
d. Súlyos hiba.
e. Megjelenésében, viselkedésében letűnt időket képvisel.

2.

3.

4.

5.

c. sört

2. Külön ........................... a fogaidtól.
a. alszol
b. iszol

c. állsz

3. A születésnapi gyertyák többe kerülnek, mint a ........................... .
a. feleséged
b. torta
c. szakács

IV. Melyek a hasonló jelentésű szólások és közmondások? Írja betűjelüket a megfelelő
deﬁníció alá. | Welche Redewendungen und Sprichwörter haben eine ähnliche Bedeutung?



Az öregedés jelei:
1. A ........................... felváltja a zöld tea.
a. kakaót
b. vizet

Schreiben Sie die Buchstaben unter die entsprechende Deﬁnition. | Which expressions and
proverbs have a similar meaning? Write the letters under the corresponding definition.

4. A ........................... már nem mosolyognak rád, hanem nevetnek.
a. gyerekek
b. nők
c. tanárok
5. A fűnyíródra vagy a ........................... .
a. legbüszkébb
b. legszomorúbb

c. legmérgesebb

6. A karácsonyt és a szexet is szereted, de karácsony azért ........................... van.
a. ritkábban
b. sokszor
c. gyakrabban
1.
Már nem
ﬁatal:
................................

2.
Az idős emberek
tapasztalatának
sok hasznát vehetjük:
................................

3.
Sokszor hallott,
már
megunt dolog:
................................

a. A régi nótát fújja. b. Elhullatta már a csikófogait. c. Jó az öreg a háznál. d. Megette már a kenyere javát.
e. Nem mai gyerek. f. Árnyékáért becsüljük az öreg fát. g. A régi lemez forog. h. Öreg hegedű jobban szól.
i. Vénebb az országútnál.
14
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7. A legjobb barátodnak feleannyi idős barátnője van, .............................. szeg meg semmilyen törvényt.
a. ezért
b. mégsem
c. mégis
8. .......................... este kilenckor, és azt kérdezik: „Nem ébresztettelek fel?”
a. Felhívnak
b. Meghívnak
c. Behívnak
9. Te hívod a rendőrséget, mert a szomszédban .............................. a zene.
a. halk
b. csendes
c. hangos
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