
Magyar Lecke: Te ismered őt? 

 

Nyelvtani gyakorlás: Igeragozás 

 

                 csinál 

én csinálok      csinálom 

te  csinálsz       csinálod 

ő   csinál          csinálja 

mi csinálunk    csináljuk 

ti   csináltok     csináljátok 

ők csinálnak    csinálják 
 

           lát 

látok         látom 

látsz          látod 

lát             látja 

látunk       látjuk 

láttok        látjátok 

látnak       látják 

 

          ad 

adok       adom 

adsz        adod 

ad           adja 

adunk     adjuk 

adtok      adjátok 

adnak     adják 

 

 

 

 

 

 

 

           mos 

mosok       mosom 

mosol        mosod 

mos           mossa 

mosunk     mossuk 

mostok      mossátok 

mosnak     mossák 

 

                 szeret  

én szeretek      szeretem 

te  szeretsz      szereted 

ő   szeret         szereti 

mi szeretünk   szeretjük 

ti   szerettek    szeretitek 

ők szeretnek   szeretik 

         ismer 

ismerek     ismerem 

ismersz      ismered 

ismer         ismeri 

ismerünk   ismerjük 

ismertek    ismeritek 

ismernek   ismerik 

 

 

 

 

         kér     

kérek      kérem 

kérsz       kéred 

kér          kéri 

kérünk    kérjük 

kértek     kéritek 

kérnek    kérik 

 

 

 

 

 

 

 

          főz 

főzök        főzöm 

főzöl         főzöd 

főz            főzi 

főzünk      főzzük 

főztök       főzitek 

főznek       főzik 

 

 

 

 

 

Használd a helyes igealakot.  

1. Én nem (ismer) ______________ a magyar nyelvtanárt itt az iskolában. 

2. Lányok, ti (ismer) ________________ ezt a tanárt? 

3. Igen, mi (ismer) _____________ őt. 

4. Mi (ismer) ________________ sok tanárt itt az iskolában.  

5. Tamás, te (kér) ______________ ezt a szelet pizzát? 

6. Köszönöm, én most nem (kér) ______________ pizzát. Nem vagyok éhes. 

7. Mit (csinál) ______________ a gyerekek? 

8. Ők a házi feladatot (csinál) ___________________.  

9. Lányok, ti (lát) ________________ Marit ott az autó mellett? 

10. Nem, mi nem (lát) ___________ őt. 

11. Mi egy férfit (lát) _________________ az autó mellett.  

12. Laci (ad) _____________ nekem egy tollat. 

13. Ő ezt a tollat (ad) _______________  nekem.  

14. A vendégek nagyon (szeret) ______________ a málnás tiramisut.  

15. Ők még (kér) _______________ egy szelet süteményt. 



16. Ők ezt a süteményt (kér) _______________. 

17. Ashley a konyhában van és a kávét (főz) _________________. 

18. Ő egy nap kétszer (főz) ___________ kávét.  

19. Ashley férje a poharakat (mos) ______________ a konyhában.  

20. Ők egy héten egyszer (mos) ____________ a ruhákat.  

 

 

Nyelvtan: Ige (Mit csinál?) és Főnév (Mi?) 

  

     Mit csinál?                 Mi? (Ige + -ás/-és) 

 

       tanul                          tanulás 

       olvas                         olvasás 

       vezet                         vezetés 

       mosogat                    mosogatás 

       pihen                        pihenés 

       kávézik                     kávézás 

       dohányzik                 dohányzás  

       biciklizik                   biciklizés 

       úszik                         úszás 

       kertészkedik              kertészkedés 

       főz                            főzés 

       utazik                        utazás 

 

Példák 

1. Én minden nap vezetek. A sok vezetés néha unalmas nekem. 

2. Júlia vasárnap általában otthon pihen. A pihenés nagyon jó neki.  

3. Laci, te miért dohányzol? A dohányzás nem jó az egészségednek.  

 

Gyakorlás 

1. Én nyáron gyakran kertészkedek. A ______________ a kedvenc nyári hobbim.  

2. Én minden nyáron Magyarországra utazom. A magyarországi ____________ mindig érdekes. 

3. Mónika minden nap biciklizik. A ____________ egy jó sport.  


