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Kedves Nyelvtanuló!
Az idegen nyelvek ismerete napjainkban 
egyre fontosabbá válik, hiszen az iskolában, a 
munkahelyen, de a mindennapi életünkben is 
folyton-folyvást találkozunk olyan helyzetekkel, 
amikor szükségünk van az anyanyelvünkön kívül 
más nyelvek ismeretére is. Különösen igaz ez a 
német nyelv esetében, hiszen az Európai Unióban 
ez a legnépszerűbb nyelv és azok számára, 
akik németül tanulnak, Európa fontos szellemi, 
gazdasági és kultúrtörténeti területe nyílik meg. 
Ugyanakkor egyre kevesebb a nyelvtanulásra 
szánható időnk.

A Klett Kiadó legfontosabb küldetése, hogy a 
kiadványainkat használó nyelvtanulók minden 
segítséget megkapjanak. Kezdő üzleti szókár-
tya-csomagunkat az üzleti nyelvvel ismerkedő 
nyelvtanulóknak ajánljuk, és azoknak, akik mun-
kahelyükön nap mint nap használják a német nyelvet. 

A kártyákon minden német szóhoz két példamon-
dat tartozik, a kártyák hátoldalán megtalálható a 
szavak és mondatok magyar megfelelője.

A csomag 333 szót tartalmaz, amelyet a 
későbbiekben kiadónk által fejlesztett további 
csomagokkal bővíthet.
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Mi szerepel a kártyákon?
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PONS Szókártyák • Német üzleti csomag

¢¢  der Kunde 
 die Kunden 

 Er ist ein treuer Kunde von uns. 
 Du musst die Kunden bedienen. 
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PONS Szókártyák • Német üzleti csomag

¢¢  vevő 

 Ő egy hűséges vevőnk. 
 Ki kell szolgálnod a vevőket. 

szó németül

2 példamondat címszó kiemelve sorszám

szó magyar jelentése

2 példamondat címszó kiemelve sorszám
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Hogyan használhatóak a kártyák?
• Használhatja a kártyákat otthon, de az utcán, vil-
lamoson, buszon, vagy sorban állva a közértben is. 

•  Egy kártyát többször is nézzen át, ha már 
biztosan tudja, tegye félre és addig gyakoroljon, 
amíg a doboz összes kártyája az „Ezt már tudom” 
kategóriába sorolható. Kis idő elteltével vegye elő 
újra az egész csomagot és nézze át. Ha időközben 
pár szót elfelejtett, tegye vissza őket az „Ezt még 
nem tudom” kategóriába és ne adja fel!

• Olvassa el a példamondatokat, hogy szövegkör-
nyezetben is lássa a kifejezést!

• Az adott szóval próbáljon újabb mondatot 
megfogalmazni a példamondatokon kívül!

• A csomagban talál két elválasztó kártyát, 
amelyekkel a még nem és a már elsajátított szavak 
kártyáit rendezheti a dobozon belül. De ezen kívül 
csoportosíthat még számos módon: pl. szófajok 
szerint, témák szerint, nehézségi szint szerint, stb., 
s ehhez saját elválasztó kártyákat készíthet.

• A szókártyák nemcsak egyéni, hanem páros vagy 
csoportos tanulásra is használhatóak. Elsősorban 
az önálló tanulásban segítenek.


