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A zu és az Infinitiv szerkezete több pozícióban is használható: (1) szubjektív, (2) anyag, (3) célzott határozószavak és (4) modális határozószavak. 1. A tárgyi rendelkezésekben a dass szó helyett a zu és az Infinitiv szerkezetét használjuk - KATI (Kapcsolat, Tárgy, Tárgy, Ige), ha a fő bekezdés korlátlan
időtartamú, és (1) a foglalás tárgya a fő bekezdésben már említett foglalás általános (személy) vagy (2) tárgya. Es ist n'tzlich, dass man jeden Tag Sport treibt. Es-east nutzlich, jeden tag sport zu treiben. Ez hasznos játszani minden sport. Vagy: Jó minden nap sportolni. Es East den Schulern Erlaubt, das
si auf dem Hof Laufen. Es East den Schulern Erlaubt, auf dem hof zu laufen. A gyermekek az udvaron fuzhatnak. Es es fur-mich zberhaupt nichh paintlich, dasch ich meinem Freund Shribe. Es-ist fur-mich zberhaupt nicht paintlich, mae'n frend zu Schreiben. Nem szégyen, hogy egyáltalán írok a
barátomnak. Névtelen struktúrákat hozhatunk létre a saját arcunkon. Például: Es ist verboten, auf dem dob'platz zu parken. A Pitching téren tilos parkolni. Es ist unglaublich schwer, die letzte Aufgabe zu l'sen. Hihetetlenül nehéz megoldani az utolsó problémát. Es East Geferlich, auf einen Steinen Berg
zu Klettern. Veszélyes megmászni egy meredek hegyet. Es East Nicht meglych, A Tsway Standen potsdam zu sein. Lehetetlen Potsdamban lenni két órán át. Es ist nicht erlaubt, noch l'nger mit der Entscheidung zu warten. Nem fogják hagyni, hogy tovább várj a döntésre. 2. Fizikai pozíció helyett
használhatjuk az zu és az Infinitiv szerkezetét, ha (1) az alappozíció és pozíció alanyai azonosak; (2) A fő- és részhengerelt témák nem azonosak, de e rendelkezés tárgyát a fő bekezdés ben már említették ilyen vagy olyan formában. Ugyanazok a tételek: Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich
p'nktlich komme. Ich habe meiner Mutter versprochen, p'nktlich zu kommen. Megígértem anyámnak, hogy visszajövök. Er glaubte, dass er sie gesehen kalap. Er glaubte, sie gesehen zu haben. Azt hitte, látott egy lányt. Nem azonos tárgyak: Ich habe meinen Vater gebeten, dass er mir das Buch gibt. Ich
habe meinen Freund gebeten, mir das Buch zu geben. Megkértem apámat, hogy adjon nekem egy könyvet. Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, dass sie heute mit uns kommen. Wir haben unseren Freunden vorgeschlagen, heute mit uns zu kommen. Meghívtuk a barátainkat, hogy jöjjenek ma
velünk. Ez magában foglalja a JN. beauftragen bizalom vkit jm. - Nem, nem, nem, nem, nem, erlauben lehetővé Vki vmit jm. - Nem, nem, nem, nem, nem, befehlen érdekében vmit jm. - Nem, nem, nem, nem, nem, gestatten lehetővé vki vmit jm. etw./zu etw. raten tanácsadás vki vmit jm. - Nem, nem, nem,
nem, nem, verbieten tilalom vmit jm. - Nem, nem, nem, nem, nem, vorschlagen ajánlom vmit jm. - Nem, nem, nem, nem, nem, el'rni vkinek vmit 3. Selhat rózsák i mellemondate: a. Ha a f' - s mell'kmondat alanya nem azonos: b. Ha a f' s mell'kmondat alanya: ...így KATI és kifej' Petra elküldi a férjét a
boltba, hogy tejet és sajtot vegyen. Petra Elcjeldi f'rj't, tejet sajtot kívülv. (Magyar itt felsz l.t. m dot haszn l!) ... a főnévi igenév- Meg kell írnod magadnak, hogy ne felejtsd el újra. Le kell írnod magadra, hogy ne felejtsd el újra. Fel Kellen Arnod magadnac, neaz meg egyszer a dübé. Selhat Rose Jordese:
miért? Milyen célból? Miart, mi salb?l? Miért / Miért peter küld férje a boltba? Miert / Mi Sulb el Culdy Petra f'rt tudó? 4. M'dhat roz i mell'kmondatok: I. an'llk'l, jól... - e nélkül - KATI / nélkül - Infinitit a. ha e-mell'kmondat alanya nem: azonos. Ha a f' mell'kmondat alanya azonos: II. nem, ez... - (en) helyett -

KATI / (a) helyett - Infinititiv a. ha f-s mell'kmondat alanya nem azonos: b. Ha a f' - s mell'cmondat alanya az ONonos: III. ahhoz, jól... - Infinitit ... anélkül - KATI - ki/felt'teles m'd (Magyar ito-teles m dot haszn l!) John egyedül megy a városba, szülők nélkül. Johann egyed'l megy a v'rosba, analcull hogi a
sz'lein en'k neki. Sírva fakadt, anélkül, hogy bármi rosszat mondott volna. Elkesdet sorni, anulcle Amunk volena tengelyek Rossat. ... anélkül, hogy a végtelenségig a gyermekek este a diszkóba mennek anélkül, hogy felhívnák/felhívnák a szüleiket. Este a gyerekek a diszkóba mennek anélkül, hogy
felhívnák a szüleiket. Keze be a diszk ba mennek an'l, a felh vn k a sz'leiket. Peter megy haza vásárlás nélkül / vásárlás. Peter vásárlás nélkül megy haza. Peter Hazamegi Anelkul, rolna Hogi Bev. Segített nekem, anélkül, hogy tudott volna róla. Segített nekem, anélkül, hogy tudott volna róla. Segetett an
énulkel, 20: hév. ...ahelyett, hogy katie és gépészsár (magyar itt felt'teles m'dot haszn'l) Az anyósom hívott, ahelyett, hogy a barátom jön / lesz. Az minden som cs'nget nemett, a bár Tom J't je. ...ahelyett, hogy a végtelenségig játszasz, ahelyett, hogy tanulna/tanulna. Egész nap játszik, ahelyett, hogy
tanulna. Egesh dulut n j t a vaszik, a hogy tanulna. Túl keményen dolgozik, hogy elmenjen a fodrászatba. Tol longoz, hog elmechessen/elmenien fodr sozz. A kabát túl nagy ahhoz, hogy felvegyem. Cub t l'nagy ahhoz, hordani volt. Túl sok szavakba kell adni. Ez t'l sok ahhoz, szavakba város a városban.
Túl szép, hogy igaz legyen. Tol ahhoz, hogy a volt. Túl nehéz sokáig elviselni. Ez-t-l nehez ahhoz, Hogi el-Legessen vezelni. A nadrág túl jó ahhoz, hogy a szekrényben feküdjön. Narr ar t l sz'p ahhoz, ez csak szekr'nyben porosodjon. Ez a coet sz haszn ljunk zu'Infinitivet szerkezet a k'vetkez mondatokn
l! Anna szerint gyönyörű. Remélem, jó jegyet kapok. A barátnőm gyerekei bejöhetnek a szobába. Azt hiszem, a barátaim hamarosan újra találkoznak. Izgalmas számomra, hogy fellépek egy iskolai bulin. Peter és Anna remélik, hogy eljutnak a buszhoz. Megígérted, hogy felhívsz. Hasznos, hogy a reggeli
minden nap. Ez a coet sz haszn ljunk zu'Infinitivet szerkezet a k'vetkez mondatokn l! Felbéreltek egy fotóst, hogy készítsen képeket az esküvőjükön. A tanár megtiltotta a diákoknak, hogy az osztályteremben egyenek. Azt javasoltam a barátomnak, hogy vegyen új cipőt. Anna megkérte egy barátját, hogy
szervezzen vele közös programot. A házirend megköveteli a diákoktól, hogy egyenruhát viseljenek. Azt tanácsolom, hogy többet tudj. Hagytad, hogy a gyerekeid nézzék a filmet. A tulajdonos (gazdi) elrendelte a kutya ülni. Ford'tsuk le az al bbi mondatokat helyett infinitiv szerkezetekkel van! Egy l ny t'v
n't n'z aaami, az tanulna. H.R.A. (let és A) bartn j't nem nem nem, ez a tíz nekie. Eszték, sportolntok. Egesh fia Otton mahuk achelt, hogi elüledni ciir ndulni. Ford cukkini le al bbi mondatokat nélkül is Infinititive szerkezetekkel is! Elmegi Ottonrill (elhagyja a házat) anulkul, hogi Elkoshenne (búcsút D) t'lem.
(látogatás) (látogatás) (látogatás) Bement (goy) szob j ba an'l, ez így lenni (allow). Motorozic Anelcul, ez volt jogos tv nya (r vezetői engedély). Capzold sssze a k't mondatot y főnévi igenév szerkezettel! Németországba megyek. Meglátogatom a német családom tagjait. Anna komédiát lát. Jó hangulatban
van. Meglátogat engem. Segít a házimban. Nagyon sietünk. Elérünk a vonathoz. Kiderült, hogy k't mondatot vele - KATI szerkezettel! Segítünk neki a házifeladatban. Jó jegyet kap. Adok neki egy italt. Nem akar inni. Anna segít a szüleinek. Maga boldog. Megveszem a gyógyszerét. Kezd egészséges
lenni. Megoldsok 1. Anna szerint gyönyörű. Remélem, jó jegyet kapok. A barátnőm gyerekei bejöhetnek a szobába. Azt hiszem, hamarosan újra látom a barátaimat. Izgalmas számomra, hogy fellépek egy iskolai bulin. Péter és Anna Menj a buszhoz. Megígérted, hogy felhívsz. Hasznos, hogy a reggeli
minden nap. 2. Ön bérelt egy fotós, hogy a képek et az esküvőjükön. A tanár megtiltotta a diákoknak, hogy az osztályteremben egyenek. Javasoltam a barátnőmnek, hogy vegyen új cipőt. Anna megkérte a barátját, hogy szervezzen egy közös programot. A házirend megköveteli a diákoktól, hogy
egyenruhát viseljenek. Azt tanácsolom, hogy többet tudj. Hagytad, hogy a gyerekeid nézzék a filmet. A tulajdonos megparancsolta a kutyának, hogy üljön le. 3. Egy lány nézi tv helyett tanul. Egy lány tévét néz tanulás helyett. Beleavatkozik a barátjába, ahelyett, hogy segítene neki. Beleavatkozik a
barátnőjébe, ahelyett, hogy segítene. Sport helyett eszel. Sport helyett eszel. Egész nap itthon maradunk, ahelyett, hogy mosakodnánk. Egész nap itthon maradunk, ahelyett, hogy mosakodnánk. 4. Úgy hagyja el a házat, hogy nem búcsúzik el tőlem. Úgy hagyja el a házat, hogy nem búcsúzik el tőlem.
Felfogják akasztani anélkül, hogy szólnának neki. Felfogják akasztani anélkül, hogy szólnának neki. Bemész a szobájába anélkül, hogy ő/ ő lehetővé teszi. Bemész a szobájába, anélkül, hogy hagynád. Saját jogosítványa nélkül biciklizik. Jogosítvány nélkül biciklizik. 5. Németországba megyek, hogy
meglátogassam a német családom tagjait. Anna jó hangulatban látja a komédiát. Meglátogat, hogy segítsen a házimban. Sietünk a vonathoz. 6. Segítünk neki a házi feladatot, így ő kap egy jó minőségű. Adok neki egy italt, hogy ne akarjon inni. Anna segít a szüleinek boldoggá tenni. Azért veszem a
gyógyszereit, hogy egészséges legyen. Van. zu+infinitiv gyakorló feladatok. zu+infinitiv gyakorló feladatok pdf
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