
Léierziler A2 mat Beispiller 

A2: Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec 

des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, 

achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 

demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut 

décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 

correspondent à des besoins immédiats . 

Niveau A2.2: Allgemeng Kompetenz: Ka Sätz an dacks gebrauchten Ausdréck am 

Zesummenhank mat Beräicher verstoen, déi deen Eenzelnen direkt eppes uginn (z.B. 

Informatiounen iwwer Persounen, d’Famill, d’Akafen, d’Aarbecht, dat not Ëmfeld). Ka sech 

an einfachen, gewinnte Situatioune verstännegen, an deenen et ëm en einfachen an direkten 

Austausch vun Informatiounen iwwer geleefeg Saache geet, déi e/se/et gutt kennt. Ka mat 

einfache Moyenen déi eegen Origine an Ausbildung, dat direkt Ëmfeld a Saachen am 

Zesummenhank mat elementare Bedierfnesser beschreiwen 

(http://www.insl.lu/Fichiers%20PDF/carredeslangues/Luxembourgeois_lignesdirectrices_A2.2_V1.1.pdf). 

 

A2.1    

1) Op eng einfach Manéier an alldeegleche Situatiounen e Wonsch ausdrécken an 

Informatioune froen a verstoen    

2) Mat einfachen Ausdréck Persoune beschreiwen 

3) Mat einfachen Ausdréck vu sengem direkten Ëmfeld schwätzen    

4) En detailléierten Dagesoflaf op eng einfach Manéier beschreiwen 

5) Mat einfache Wierder iwwer seng Gesondheet schwätzen 

A2.2    

6) Seng Projeten an hir Organisatioun op eng einfach Manéier beschreiwen oder erklären 

7) Seng Virléiften a seng Meenung op eng einfach Manéier ausdrécken 

8) Einfach Informatiounen iwwer Evenementer a perséinlech Erliefnesser ginn a verstoen 

9) Einfach Instruktioune ginn, Verbueter ausschwätzen a verstoen             

A) Am private Beräich: B) Am ëffentleche Beräich:  

Léierziler A2 mat Beispiller 

A2.1    

http://www.insl.lu/Fichiers%20PDF/carredeslangues/Luxembourgeois_lignesdirectrices_A2.2_V1.1.pdf


1) Op eng einfach Manéier an alldeegleche Situatiounen e Wonsch ausdrécken an 

Informatioune froen a verstoen    

e Wonsch ausdrécken 

Ech wënschen iech schéi Feierdeeg! Fir de Gebuertsdag: E schéine Gebuertsdag fir dech. Ech 

wënschen dir alles Guddes fir däi Gebuertsdag.  

Fir d'Neit Joer: Alles Guddes am neie Joer. Vill Gléck fir 2015.  

Am Spidol: Ech wënschen iech eng gutt a séier Besserung. Gutt Besserung! 

Bei der Gebuert: Meng Gléckwënsch fir dee Klengen an dat Klengt! Fir de Puppelchen (de 

Bëbee).  

Beim Dout: Ech sinn traureg fir iech. Mäi Bäileed! Mäin häerzlecht Bäileed!  

Fir d'Hochzäit: Vill Gléck an ärer neier Koppel.  

Informatioune froen a verstoen 

verstoen: Erënnert mech drun, dass ech nom Cours d'Fënsteren all zouspären an 

d'Kaffismaschinn ausmaachen. 

froen: Ass de Parking hei? Wou hutt dir d'Buch kaaft? Mat wiem hutt dir Lëtzebuergesch 

geléiert? Wéi laang wunnt dir schonn hei? Hutt dir Zocker ouni Kalorie w.e.g? 

2) Mat einfachen Ausdréck Persoune beschreiwen 

Hatt huet laang getrëtzten Hoer, schwaarz Aen. Hatt huet eng Jeansbox mat engem roude 

Plover un. Hatt ass 10 Joer al, schwätzt Hollännesch, Lëtzebuergesch a Kapverdianesch. Et 

ass d'Jaleesa. 

Hien ass e schéine Mann, ass 1m77 grouss, huet gréng Turnschlappen un, eng schwaarz Box. 

Säin Hiem ass karéiert, wäiss, schwaarz, gro an e bësse gréng. Säi Kapp huet keng Hoer, 

awer 6 Stären. Hien ass sportlech a Schräiner. Et ass de Carlos. 

3) Mat einfachen Ausdréck vu sengem direkten Ëmfeld schwätzen    

Bewosstsinn rondrëm eis entwéckelen: kuckt rondrëm iech a schreift op: wat gesitt der? Wat 

héiert der? Wat richt der? Wat fillt der? Wat schmaacht der? U wat denkt der am Moment? 



Ech sinn an der Klass am LSC, mat Studenten. Ech gesinn Dëscher, Still, grouss Fënsteren, 

eng laang gréng Heck, aner Klassesäll. Ech gesi Leit déi Lëtzebuergesch léiere wëllen. 

Ech héieren d'Quiitsche vun e puer Still, Leit déi pësperen, d'Geräisch vum Projekter um 

Plafong, Kaméidi vun anere Leit am Gank, d'Bliederen a Bicher, d'Gaapse vun enger 

Persoun, d'Grommele vu mengem Mo a vläicht de Motor vun engem Fliger. Ech héieren de 

Proff deen eis eppes erkläert. 

Ech richen näischt Extraes. Ech fillen (spieren) mech gutt de Moment. D'Temperatur am Sall 

ass agréabel. Ech schmaachen näischt Besonnesches. 

Ech denken un e puer Saachen; wéi d'Leit am Cours matmaachen, u meng Fra an hir Suergen, 

mäin eegent Verhalen an der Klass, a wat et duerno an der Kantin z'iesse gëtt. Ech iwwerleeë 

mer wat ech iesse soll. Ech denken, dass dir vill Efforte maache wäert. 

4) En detailléierten Dagesoflaf op eng einfach Manéier beschreiwen 

Ech erwäche moies normalerweis géint halwer aacht. Ech stinn op a ginn op d'Toilette. Ech 

weie mech a schreiwe mäi Gewiicht op. De Moment läit et bei 85-86kg. Ech ginn dann an 

d'Kichen an drénken zwee Glieser Waasser. Ech liesen dann e Gebiet, entweder alleng oder 

zesumme mam Esther. Wann ech de Kaffi maachen, kucken ech dacks Saachen aus dem 

Internet, z.B. den Olaf Schubert, oder de Loriot.    

5) Mat einfache Wierder iwwer seng Gesondheet schwätzen 

Mat 50 hunn ech mer gesot: ech muss eppes fir meng Gesondheet maachen. Ech war ze déck, 

ze schwéier an hu mech net gutt gespiert. Ech hat dacks de Kapp wéi an hu bal kee Sport 

gemaach. Ech war dacks midd nom Iessen. Ech si bei den Dokter gaang. Si sot mir ech kéint 

entweder alleng e Régime maachen oder e Rdv mam Spezialist zu Mondorf maachen, fir do 

eventuell eng Cure d'obésité ze maachen. Ech sinn op Mondorf gaang. 

D'Lara erzielt: Ee Gléck, ech hu keng schlëmm Problemer mat der Gesondheet. An menger 

Kandheet hat ech dacks den Hals wéit. Elo sinn ech manner dacks krank. Ech muss 

virsiichteg sinn. Ech schlofe mat de Strëmp am Wanter an ech huelen en schléng. 
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6) Seng Projeten an hir Organisatioun op eng einfach Manéier beschreiwen oder 

erklären 



Ech wëll méi doriwwer wëssen, wéi Wäerter eis kollektiv Entscheedungsprozesser 

beaflossen.    

7) Seng Virléiften a seng Meenung op eng einfach Manéier ausdrécken 

Klima: Ech si frou mat der Sonn. Et soll awer net ze waarm sinn. Ech hunn de Schnéi ganz 

gär. Et soll awer net ze kal sinn. 

Iessen: Ech iesse gär Geméiszopp, Spargelszopp, Lënsenzopp a Kürbiszopp. Wann ech eng 

Zalot maachen, huelen ech gär kleng Tomaten, gedréchent Tomaten, gréng Zalot, Mais a 

Kornischongen. Fir d'Zooss huelen ech gär Esseg, Moschtert, Knuewelek, kleng geschnidden 

Ënnen, an normalerweis keen Uelech. Ech iesse ganz gär ... Ech iesse besonnesch gär ... 

Politik, Wëssenschaft & Glawen (Relioun): 

Menger Meenung no sinn dës dräi Beräicher matenee verbonnen. Ech denken do un 

d'Entwécklung vum Mënsch. Wann e Kand wiisst, entwéckelt et sech an dräi Beräicher: säi 

Kierper, säin Intellekt, a seng Spiritualitéit. 

Aner Meenungen: D'Politik beréiert mech net. D'Politik ass eise Problem. D'Europapolitik 

ass ganz komplizéiert. A ville Länner benotzen d'Politiker d'Relioune fir d'Leit ze 

kontrolléieren an ze manipuléieren. "Wann dir géint mech sidd, sidd dir géint Gott". Et gëtt 

vill Korruptioun a ville Länner. 

8) Einfach Informatiounen iwwer Evenementer a perséinlech Erliefnesser ginn a 

verstoen 

Gëschter an der Klass huet eng Studentin erzielt: "Virun dräi Joer war ech virum Bancomat 

fir Suen opzehiewen. Ech hu gemierkt dass schonn €250 do waren. Ech hu se geholl, sinn an 

de Guichet gaang an hunn hinnen d'Sue ginn an alles erkläert. D'Bankpersonal war net 

dankbar an éischter kal vis-à-vis vu mir. Dat war scho komesch." Wat géift dir maachen, 

wann iech esou eppes passéiere géif? 

Ausdréck: Et goung ëm den Tram zu Lëtzebuerg. De Bettel huet iwwer den Tram geschwat. 

Et ass iwwer den Tram geschwat ginn. Ech war zefridden (frou).  Et ass verbueden hei ze 

telefonéieren. Et ass schwéier ze verbidden, dass den Handy aus bleift. Mam gudde Beispill 

virgoen. Déi Erwuesse gi mam schlechte Beispill vir. Ech hu mech net getraut ze froen fir 

d'Sue vun der Entrée zréckzekréien (fir rembourséiert ze ginn). Et ass derwäert dëse 

Restaurant ze probéieren (zheng.lu). 



Meng Vergaangenheet 

Ech heesche S. D. an ech hu 35 Joer. 2008 sinn ech a meng Fra aus Rumänien komm. Haut 

wunnen mir um Gréiweknapp bei Miersch. Meng Familljesituatioun ass normal. Ech hu 

meng Fra zu Bukarest kennegeléiert a mir hunn eis 2007 bestuet. Ech hunn och zwee Kanner: 

den Alexandru, 5 Joer an d'Ana-Maria, 2 Joer. Mäi Liewen fänkt zu Calafat un. Ech sinn 

1978 op d`Welt komm, hunn do zu Calafat meng Primärschoul gemaach a sinn duerno an de 

Lycée CFR Craiova gaang. 1998 sinn ech zréck op Bukarest komm fir Economie op der 

Universitéit ze studéieren. Zënter 2002 sinn ech Économist. Mäi professionellt Liewen huet 

2000 am zweeten Universitéitsjoer ugefaang. 

Meng éischt Aarbecht war am McDonald's. Duerno hat ech eng schéin Zäit an der Vente (am 

Verkaf). Bis 2003 war ech Consultant de Vente an duerno sinn ech Direkter vun engem 

Importateur an der Miwwelindustrie ginn.  2008 hu mir alles zu Bukarest gelooss, eis 

Carrièren, eis Familljen a mir si fir en neit Liewen op Lëtzebuerg komm.  Meng Fra ass 

Europäesch Fonctionnaire an ech schaffen doheem fir rumänesch Firmaen. Ech géif gär 

Projete mat lëtzebuergesche Firmae ufänken. 

Iwwer säi Glawe schwätzen 

Ech gleewen un den allmächtege Gott, deen alles geschaf huet. Gott huet säin eegene Jong de 

Jesus op d'Äerd geschéckt a geopfert. Jesus ass um Kräiz fir eis Sënne gestuerwen an hien ass 

operstan, fir d'Mënschheet ze retten. 

Deejéinegen dee gleeft dass Jesus de Jong vu Gott ass, an dat hien operstan ass, lieft fir 

d'Éiwegkeet mat Gott. Hien ass vun den Doudegen operstan an dat hu mir d'lescht Woch fir 

Ouschtere gefeiert. 

Ech selwer bieden an hunn eng perséinlech Bezéiung zum liewege Gott duerch Jesus. Gott 

ass bei mir an de gudden an an de schlechten Zäiten. Gott huet mir oft aus ganz schwéiere 

Situatiounen erausgehollef (e Student am Lëtzebuergeschcours, 5.2014). 

9) Einfach Instruktioune ginn, Verbueter ausschwätzen a verstoen             

A) Am private Beräich: Vergiess deng Schlësselen net!  Dro (Bréng) den Dreck eraus! 

Maach den Dësch propper! Sief roueg! Sidd roueg! Raum däin Zëmmer op!            

B) Am ëffentleche Beräich: Et ass verbuede mat Buschauffer ze schwätzen (wann de Bus 

fiert). D'Betriede vum Chantier ass verbueden! Fëmmen ass net erlaabt.  



Klasseregelen: Et soll ee pënktlech sinn, Lëtzebuergesch schwätzen, seng Bicher 

matbréngen, Froe stellen, net schnaarchen, asw. 


