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A 100 leggyakoribb német melléknév

Németül Magyarul

1 ähnlich hasonló(an)

2 allgemein általános(an), egyetemes(en)
3 alt, älter, am ältesten idős, öreg, régi

4 altmodisch ódivatú, régimódi, régies, ócska
5 bekannt ismert

6 besondere (gyenge rag) különleges, rendkívüli
7 bestimmt minden bizonnyal, feltétlenül, egyértelmű(en)

8 billig olcsó, méltányos, igazságos
9 bitter keserű

10 blind vak(on)
11 blond szőke, szőkén

12 blöd / blöde bamba, hülye, buta
13 böse haragos, mérges, gonosz, rossz

14 deutlich értelmes(en), világos(an)
15 dick kövér, vastag, sűrű, tömött

16 direkt, (direkter, am direktesten) közvetlen, egyenes
17 dumm, dümmer, am dümmsten buta, ostoba

18 dunkel sötét(en), homályos(an)
19 durstig szomjas(an)

20 dünn vékony, sovány
21 eigen különös, furcsa, „saját”

22 einfach (nem lesz umlaot) egyszerű(en)
23 einzeln (nem fokozható) magányos, egyes, egyenként, külön

24
einzig (nem fokozható, de a felsőfoka
közbeszédben használatos: einzigste)

egyetlen, egyedül, csupán

25 falsch (nem fokozható!) helytelen, téves(en), hamis(an)

26 frei szabad, ingyenes, önkéntes(en), bátor, őszinte
27 freundlich barátságos, nyájas(an), szíves(en)

28 früh korai, korán
29 ganz (nem fokozható) egész(en), teljes(en), összes

30 genau pontos, szoros, takarékos [-an]
31 gering kicsiny, hitvány, alacsony, csekély

32 gewiss biztos, bizonyos [-an]
33 groß, größer, am größten nagy

34 gut, besser, am besten jó, jól
35 häufig gyakori, gyakran

36 hoch, höher, am höchsten magas, magasan
37 interessant érdekes

38 jung, jünger, am jüngsten fiatal, ifjú, korai
39 kalt, kälter, am kältesten hideg

40 klar (nem lesz umlaot) tiszta, derült, világos
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41 klein kicsi
42 komplett [nem fokozható!] teljes, komplett

43 kurz, kürzer, am kürzesten rövid, röviden
44 lang, länger, am längsten hosszú, hosszan, sokáig

45 langsam lassú, lassan
46 langweilig unalmas, untató

47 leicht könnyű, könnyen, hamar
48 lieb kedves, szeretett, aranyos

49 modern modern, divatos, új keletű
50 modisch divatos

51 möglich lehetséges, lehető
52 müde fáradt, erőtlen

53 nah(e) közeli, szomszédos,
54 natürlich természetes [-en]

55 nett kedves, aranyos
56 neu új

57 offen nyílt, nyitott
58 oval ovális

59 öffentlich nyilvános [-an]
60 persönlich személyes [-en]

61 phantastisch / fantastisch fantasztikus, nagyszerű, ábrándos
62 politisch politikai, ravasz

63 praktisch gyakorlati(as), gyakorlott, ügyes
64 prima [nem fokozható!] kiváló, elsőrendű

65 richtig helyes, pontos, igazi, helyesen
66 rund (nem lesz umlaot) kerek, gömbölyű

67 salzig sós
68 schlecht rossz, rosszul

69 schnell gyors, gyorsan
70 schön szép, szépen

71 schwer nehéz, súlyos, nehezen
72 schwierig bonyolult, bajos, nehéz

73 selten ritka, ritkán
74 sicher biztos, bizonyos

75 sozial társasági, társadalmi, társas
76 spät késő, kései, későn

77 sportlich sportos, sportszerű
78 stark, stärker, am stärksten erős

79 süß édes, cuki, aranyos(kisállat)
80 sympathisch rokonszenves, szimpatikus

81 teuer, teurer, am teuersten drága, kedves (személy)
82 traurig szomorú, bús [-an]

83 unfreundlich barátságtalan
84 unterschiedlich különböző, különféle, eltérő
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85 verschieden különböző, különféle, eltérő
87 voll, (voller, am vollsten) teli, telt, tele, teljesen

88 völlig teljes, egész [-en]
89 wahrscheinlich valószínű [-leg, -en]

90 warm, wärmer, am wärmsten meleg
91 weit tág, bő [+ messze, távol, sokkal]

92 wenig, minder, am mindesten kevés
93 wenig, weniger, am wenigsten kevés

94 wesentlich lényeges
95 wichtig fontos, nevezetes

96 wild vad
97 wirklich igaz, valódi, valóságos

98 wunderbar csodás, csodálatos [-an]
99 wunderschön gyönyörű, szép [-en]

100 wundervoll csodás, csodálatos [-an]

A színeket, a népek neveivel kapcsolatos jelzőket kiszedtem közülük, de van benne pár olyan is, ami nem 
melléknév, hanem pl. határozatlan számnév... ráadásul rendhagyó fokozású, ezért fontos ismerni őket.

Ahol nem jelöltem a fokozott alakokat, ott szabályosan lépezik. Néhol odaírtam, hogy nem kap „umlaot”-
ot, de valójában nem kellett volna kiemelni, csak nekem gyanús volt és leellenőriztem – de nem kellenek.

Tanulj játszva vagy tedd próbára tudásod minden héten új tesztekkel:
http://tesztek.ingyen-nemet-tanfolyam.hu/hirlevel/

(Utolsó frissítés: 2015. 07. 30.)
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