
Magyar Lecke: Gyakorlom a magyart 

 

Gyakorlom a magyart 

Nyelvtani gyakorlás 

Használd a helyes igealakot alanyi vagy tárgyas ragozásban jelen időben! 

1. Elvira három nyelven (beszél) ______________ folyékonyan: angolul, magyarul és 

olaszul. Sajnos ő a franciát nem (beszél) ________________.  

2. A bátyám és én minden nap iskola után otthon (tanul) ________________. Most mi a 

magyar házi feladatot (tanul) ________________.  

3. Laci, te most a házi feladatot (csinál) _______________? Te minden nap (csinál) 

________________ házi feladatot?  

4. A diákok az osztályteremben vannak és ők az olvasást (gyakorol) ________________. 

Ők minden nap (gyakorol) _______________. 

5. Fiúk, ti (ért) _________________ magyarul? Ti (ért) _______________ ezt a szöveget?  

6. Én most (ír) _______________ egy fogalmazást. Én ezeket a mondatokat (ír) 

________________ a füzetbe a nyári vakációmról. 

7. Viktor, te az új szavakat (ismétel) __________________? Te most sok szót (ismétel) 

__________________. 

8. Mi gyakran (olvas) _______________ egy érdekes történetet magyarul. Ma mi ezt a 

történetet (olvas) ________________.  

9. Lányok, ti gyakran (hallgat) __________________ híreket? Ti most a legfrissebb híreket 

(hallgat) ________________?  

10. Éva milyen szótárt (használ) _______________ a nyelvtanulásban? Ő ezt a szótárt 

(használ) ________________?  

 

 

Tanulom a magyart 

Nyelvtani gyakorlás 

 

Használd a helyes igealakot alanyi vagy tárgyas ragozásban jelen időben! 

1. Mi most mondatokat (ír) ___________ a füzetbe. 



2. Gabi, te ezt a mondatot miért nem (ír) ______________ a füzetbe? 

3. Mi minden nap (gyakorol) _______________ a magyar nyelvet.  

4. Mi a hétvégén általában nem (gyakorol) _______________, mert (pihen) 

_______________. 

5. A gyerekek az új magyar szavakat (ismétel) _____________. 

6. Ők szépen (kiejt) _____________ ezeket a szavakat. 

7. Carlos is jól (kiejt) ______________ az új szavakat.  

8. Carlos már elég jól (beszél) _______________ a magyart. 

9. Ő négy nyelven (beszél) ________________.  

10. Lányok, ti miért (tanul) _______________ a magyar nyelvet? 

11. Ti hol (használ) ________________ a magyart?  

12. Ti minden nap (gyakorol) ______________ magyarul? 

13. Én most (ismétel) ________________ a szavakat. 

14. Én szorgalmasan (tanul) ________________  a magyart.  

15. Gabi, te miért nem (tanul) ______________?  

16. Én egy kicsit (ért) _______________ franciául, de ezt a mondatot nem (ért) 

________________.  

17. A diákok most (lefordít) ______________ ezt a szöveget angolról magyarra. 

18. Emery is (lefordít) ______________ a mondatokat. 

19. Mi (megfigyel) _________________ azt, hogy a tanár hogyan beszél. 

20. Mi sokat (olvas) ______________ magyarul, mert ez segít a nyelvtanulásban. 

 

 


