
Magyar Lecke: Én szeretek vásárolni a piacon 

 

Nyelvtani gyakorlás 

 

   

vásárol            kér           segít           vesz           néz         akar           talál         keres 

 

 

Használd a helyes igealakot! 

1. A boltban én nem (talál) _______________ zöld citromot.  

2. Feri, te mit (keres) _________________? Zöld citrom nincs a boltban. 

3. Mi a világhálón (néz) _________________ új magyar recepteket. 

4. Ági most friss zöldséget és gyümölcsöt (vásárol) _______________ a piacon. 

5. Ő egy tucat tojást is (vesz) _______________. 

6. Ők egy héten kétszer (vásárol) _______________ élelmiszert. 

7. A férjem mindig (segít) ________________ nekem a vásárlásban. 

8. Gyerekek, ti mit (kér) _____________ inni: szódát vagy limonádét? 

9. Mi limonádét (kér) ______________, mert nagyon meleg van.  

10. Ti (akar) _____________ enni egy kis gyümölcsöt is? Van friss málna a hűtőben.  

11. Mi ma nem (akar) ______________ vásárolni, mert fáradtak vagyunk.  

12. Én most egy érdekes főzőshowt (néz) _________________ a tévében.  

13. Gyerekek, ti nem (vesz) _______________ egy kis süteményt? Nagyon finom.  

14. Ti az asztalon (talál) __________________ szalvétát.  

15. A lányok gyümölcs joghurtot (keres) _______________ a boltban.  

16. Mi (segít) _______________ neked a vásárlásban és a főzésben.  

 

Olvasmány: Most mit fogok csinálni?  

Én minden vasárnap a piacon vásárolok. Én nagyon szeretek vásárolni a piacon. Ma vasárnap 

van…Én most a piacon vagyok. Én veszek egy kiló szőlőt, egy kiló paradicsomot, két kiló 

krumplit, öt darab uborkát és fél kiló zöldbabot. A húsos étkezési paprika nagyon szép. Ez a  

paprika nagyon friss. Veszek paprikát is… 



Én most akarok fizetni…Jaj, hol van a pénztárcám? A pénztárcám nincs a táskámban. Igen, most 

emlékszem, hogy a pénztárcám otthon van a konyha asztalon. Most hogy fogok fizetni? Most mit 

fogok csinálni? Én nem tudok fizetni, mert nincs pénzem. Sajnos, ma nem veszek semmit a 

piacon. 

 

Kérdések 

1. Milyen nap vásárol Ági a piacon? 

2. Ő ma mit akar venni a piacon? 

3. Ági miért nem tud fizetni? 

4. Ő mit fog csinálni? 


