
Adjektive 
 
knallheiß heiß schwül warm lauwarm lau kühl kalt eiskalt 

tőzforró forró tikkasztó meleg meleg langymeleg langyos hővös hideg jéghideg 
 

gigantisch riesig groß mittelgroß klein gering winzig 

gigantikus óriási nagy közepes nagyságú kicsi kicsiny icipici 
 
steinreich reich wohlhabend durchschnittlich bescheiden arm bettelarm 

dúsgazdag gazdag jómódú átlagos szerény szegény koldusszegény 
 

unbezahlbar teuer kostbar günstig billig spottbillig gratis / kostenlos 

megfizethetetlen drága költséges kedvezményes olcsó potom áron levı ingyenes 
 
hervorragend super gut mittelgut schlecht schrecklich katastrophal 

kitőnı szuper jó közepesen jó rossz borzalmas katasztrofális 
 
blitzschnell pfeilgeschwind schnell geschwind im normalen Tempo langsam im Schneckentempo 

villámgyors nyílsebes gyors sebes normál tempójú lassú csigalassú 
 

funkelnagelneu brandneu neu unbenutzt gebraucht alt uralt 

zsír új vadonatúj új használatlan használt régi ısrégi 
 

todesmutig waghalsig mutig beherzt feige ängstlich / scheu memmenhaft 

halálmegvetı vakmerı bátor merész gyáva félénk nyúlszívő 
 
nudeldick dick beleibt mollig vollschlank fleischig normal schlank mager magersüchtig 

hájas kövér elhízott molett teltkarcsú húsos normális karcsú sovány kórosan sovány 
 
hundertprozentig sicher gewiss wahrscheinlich vermutlich möglich eventuell unmöglich 

százszázalékos bizonyos biztos valószínő vélhetı lehetséges esetleges lehetetlen 
 
blendend sonnenhell hell kerzenhell helldunkel düster dunkel stockdunkel 

vakító verıfényes világos gyertyafényes derengı homályos sötét töksötét 
 

spannend / fesselnd interessant gleichgültig eintönig langweilig stinklangweilig 

érdekfeszítı / lebilincselı érdekes közömbös egyhangú unalmas dögunalmas 
 
reizend liebenswürdig sympathisch nett gleichgültig unsympathisch abstoßend verhasst 

elragadó szeretetre méltó szimpatikus kedves közönyös ellenszenves visszataszító utálatos 
 
lebenslustig lustig heiter leichtlebig gleichgültig traurig schwermütig deprimiert depressiv 

életvidám vidám derős könnyelmő egykedvő szomorú mélabús levert depresszív 
 
kraftstrotzend kerngesund gesund unpässlich krank sterbend tot 

erıtıl duzzadó makkegészséges egészséges gyengélkedı beteg haldokló halott 
 
prachtvoll / majestätisch herrlich wunderschön wohlgestalt schön ebenmäßig hässlich entstellt 

pompás / felséges gyönyörő csodaszép formás szép arányos csúnya torz 
 

heftig nervös aufgeregt ungeduldig geduldig ruhig beherrscht still 

indulatos ideges izgatott türelmetlen türelmes nyugodt fegyelmezett csendes 
 
immer meistens oft generell gelegentlich manchmal ab und zu selten nie 

mindig legtöbbször gyakran általában alkalmanként néha hébe-hóba ritkán soha 
 

voll überfüllt dicht halb voll dünn rar 

teli zsúfolt sőrő félig teli gyér ritka 
 
 



honigsüß zuckersüß süß bittersüß sauer essigsauer bitter gallenbitter 

mézédes cukorédes édes keserédes savanyú savanyú, mint az ecet keserő keserő, mint az epe 
 
gentlemanlike ritterlich höflich artig rücksichtsvoll unhöflich rüde grob 

igazi gentleman lovagias udvarias illedelmes figyelmes udvariatlan nyers durva 
 
reichlich viel ansehnlich zahllos zahlreich genügend wenig blutwenig spottwenig 

bıséges sok tetemes számtalan számos elegendı kevés édeskevés nevetségesen kevés 
 
gleich vergleichbar ähnlich abweichend unterschiedlich andersartig anders 

azonos összehasonlítható hasonló eltérı különbözı másfajta más 
 
sofort unverzüglich stracks alsbald unmittelbar allmählich nacheinander langwierig 

rögtön haladéktalanul tüstént mihamarabb közvetlenül fokozatosan egymás után hosszadalmasan 
 
hypermodern modern neuartig zeitgenössisch rückschrittlich unmodern altmodisch 

hipermodern modern újszerő korabeli maradi nem korszerő régi módi 
 
klatschnass regennass nass feucht trocken ausgetrocknet knochentrocken 

csuromvizes esıáztatta nedves nyirkos száraz kiszáradt csontszáraz 
 
geizig sparsam haushälterisch gebefreudig großzügig freigebig verschwenderisch 

zsugori takarékos gazdaságos adakozó kedvő nagyvonalú adakozó, bıkező költekezı 
 
greis alt älter erwachsen jünger jung halbwüchsig blutjung 

agg idıs koros felnıtt ifjú fiatal serdületlen nagyon fiatal 
 
ehrgeizig bienenfleißig fleißig tätig arbeitsscheu untätig faul stinkfaul 

becsvágyó hangyaszorgalmú szorgalmas dolgos munkakerülı tétlen lusta lusta, mint a dög 
 

vorvorgestern vorgestern gestern heute morgen übermorgen überübermorgen 

tegnapelıtt elıtt tegnapelıtt tegnap ma holnap holnapután holnapután után 
 

hautnah nahe benachbart nicht nah fern himmelweit 

testközeli közeli szomszédos nem közeli távoli nagyon távoli 
 
gottbegnadet genial begabt klug normal untalentiert minderbegabt 

istenáldotta zseniális tehetséges eszes normális tehetségtelen gyenge képességő 
 

ungenügend (5) ausreichend (4) befriedigend (3) gut (2) sehr gut (1) 

elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5) 
 

bärenstark stark zäh schwach schwächlich lahm 

bivalyerıs erıs szívós gyenge gyengécske béna 
 


