
Magyar Lecke: Veszek egy tucat tojást is 

 

vesz (venni) tesz (tenni) visz (vinni) eszik (enni) iszik (inni) 

én veszek     veszem 

te  veszel      veszed 

ő   vesz         veszi 

mi veszünk   vesszük 

ti   vesztek    veszitek 

ők vesznek   veszik 

teszek     teszem 

teszel      teszed 

tesz         teszi 

teszünk   tesszük 

tesztek    teszitek 

tesznek   teszik 

 

viszek     viszem 

viszel      viszed 

visz         viszi 

viszünk   visszük 

visztek    viszitek 

visznek   viszik 

 

eszek/-em     eszem 

eszel      eszed 

eszik      eszi  

eszünk   esszük 

esztek    eszitek 

esznek   eszik 

 

iszok/-om     iszom 

iszol      iszod 

iszik      issza  

iszunk   isszuk 

isztok    isszátok 

isznak   isszák 

 

Használd a helyes igealakot. 

1. A: Marina, te is itt vagy a boltban? Te mit (vesz) _________________ ? 

B: Szia, Erika! Mi gyakran találkozunk itt a boltban. Én (vesz) _______________   

     friss zöldséget és gyümölcsöt.  

A: Te nem (tesz) ___________________ ezt a szép nagy dinnyét a kosaradba?  

B: De igen! Ezt a dinnyét is a kosaramba (tesz) ________________. És még (vesz)  

     _________________ egy tucat tojást is.  

A: Te innivalót nem (vesz) _________________?  

B:  Én ásványvizet is (vesz) __________________. Mi a családban sok ásványvizet  

     (iszik) _________________. Itt van a kedvenc ásványvizem, Radenska. Mi ezt a  

     szlovén ásványvizet (iszik) ______________.  Ez a legjobb ásványvíz.  

A: Te hogy (visz) _________________ haza ezt a sok élelmiszert? Te autóval vagy?  

B: Nem, ma nincs itt az autóm. Csak haza sétálok a szatyrokkal. Nem messze lakom.  

    15 perc séta.  

A: Segítek neked, jó? Mi együtt (visz) _______________ haza ezt a sok élelmiszert.  

     A dinnye elég nehéz.  

B: Köszönöm, igazán rendes vagy! 

 

2. A: Gyerekek, ti már a dinnyét (eszik) ___________________?  

B: Igen, mi már a dinnyét (eszik) _________________, mert ma nagyon meleg van.   

     Ez a görögdinnye nagyon finom.  

A: Jó, én is (eszik) _______________ egy szelet dinnyét.…Hmm, ez a dinnye mézédes.  

B: Mi még vacsora után is (eszik) _______________ dinnyét, jó? 

A: Jó, ha még marad dinnye.  



Szavak 

                 

   Egy                                                 Egy 

szatyor – (!) szatyrok                       kosár – (!) kosarak  

                


