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6. SEIN IGE RAGOZÁSA 

 

Ez az ige a létezést fejezi ki, 

  

A sein létigénél nem fedezhetünk fel külön szabályt, ezt sajnos kívülről 

meg kell tanulnod.  

 

Tehát a sein létige ragozása a következő: 

 

 ich bin (én vagyok) 

 du bist (te vagy) 

 er/sie/es ist (ő, az van) 

 wir sind (mi vagyunk) 

 ihr seid (ti vagytok) 

 sie sind (ők vannak) 

 Sie sind (Ön van, Önök vannak) 

  

Ich bin Zoli. Zoli vagyok.  

Wer bist du? Ki vagy Te? 

Ich bin.... .  

 

Összességében erről van szó. Ezzel tudsz mondatokat alkotni, 

véleményt formálni, mi milyen.  
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Hoztam ehhez is egy pár mondatot Neked, hogy Te is jól tudd 

HASZNÁLNI, ALKALMAZNI!  

 

Guck mal: 

 Petra vagyok. Ich bin Petra.  

 Ő Péter. Er ist Peter. 

 Mi Péter és Pál vagyunk. Wir sind Peter und Pál.  

 Ő Anna. Sie ist Anna.  

 Gergő vagyok. Ich bin Gergő.  

 Ti Kata és Maria vagytok. Ihr seid Kata und Maria.  

 

Tipikusan SEIN ige mellett állhat:  

• helyszínek 

o Ich bin zu Hause. Otthon vagyok.  

o Er ist in Berlin. Berlinben van.  

o Die Kinder sind im Zirkus. 
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• nevek:  

o Sie ist Andrea. Ő Andrea. 

o Wir sind Anna und Frank. Anna és Frank vagyunk.   

o Er ist Gyula. Ő Gyula.  

• melléknevek: 

o Ich bin schön. Szép vagyok.  

o Ihr seid müde. Fáradtak vagytok.  

o Wir sind aktiv. Aktívak vagyunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összegezve: 

SEIN: létezés kifejezése 

ich bin (én vagyok) 

du bist (te vagy) 

er/sie/es ist (ő, az van) 
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wir sind (mi vagyunk) 

ihr seid (ti vagytok) 

sie sind (ők vannak) 

Sie sind (Ön van, Önök vannak) 

 

Tipikusan helyszínek, nevek, melléknevek mellett áll.  

 

TIPP: 

• https://learningapps.org/view12484461 

• https://learningapps.org/view5728370 

 

Jegyzeteid:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

A következő tréning november 26-án lesz.  

Ha nem szeretnél lemaradni az év utolsó tréningjéről, foglald le a 

helyed még ma: www.lerndeutsch.eu/kodtelenito  

Én ott leszek. És Te?  

Zoli  

https://learningapps.org/view12484461
https://learningapps.org/view5728370
http://www.lerndeutsch.eu/kodtelenito

