
Magyar Lecke: Közös házimunka 

 

Tedd az igéket jelen időbe! 

Ibolya és Károly már tizenkilenc éve házasok. Ők mindig (megoszt) _____________________   

 a házimunkát. Ők mindent együtt (csinál) __________________ otthon. Károly szívesen (főz) 

__________________ a hétvégén és amikor vendégek (jön) _______________. Ő ilyenkor 

(megfőz) __________________ az ebédet vagy a vacsorát és (elmos) _________________ az 

edényeket. Hétközben általában Ibolya (főz) _________________. De ők nem minden nap 

(eszik) _______________ meleg ételt. Néha ők (rendel) ____________________ pizzát vagy 

(készít) __________________ szendvicset.  

 

Károly és Ibolya főállásban (dolgozik) __________________. Ők többnyire csak este (lát) 

___________________ egymást. Ezért ők a hétvégén (takarít) ___________________. Ibolya 

(felporszívóz) ____________________ a szőnyeget és (kimos) ___________________ a 

ruhákat. Károly (kisúrol) _________________ a fürdőkádat, (letöröl) __________________ a 

port a bútorokról és (felmos) _________________ a padlót.  

 

A házaspár általában pénteken (vásárol) __________________ élelmiszert. Néha ők a piacra 

(megy) ________________ és ott (vesz) ________________ friss zöldséget és gyümölcsöt. Ők a 

jó minőségű árut (vesz) __________________. Ők (követ) __________________ az egészséges 

táplálkozást.  

 

Ma szerda van. A házaspár ma nem (dolgozik) __________________, mert mindketten 

szabadnaposak. Ma ők nem (főz) _________________ otthon, mert egy étterembe (megy) 

___________________. Ők a házassági évfordulójukat (ünnepel) __________________. Ők 

ezért egy pohár pezsgővel (kezd) _________________ az ebédet. Károly és Ibolya nagyon 

boldogok. Ők (örül) ________________ annak, hogy már 19 éve (él) ________________ együtt 

békében és egyetértésben. Ők még mindig nagyon (szeret) _________________ egymást.  

 

Megoldás 

Ibolya és Károly már tizenkilenc éve házasok. Ők mindig (megoszt) __megosztják______   

 a házimunkát. Ők mindent együtt (csinál) _csinálnak____ otthon. Károly szívesen (főz) 

__főz_____ a hétvégén és amikor vendégek (jön) ___jönnek____. Ő ilyenkor (megfőz) 



__megfőzi_____ az ebédet vagy a vacsorát és (elmos) __elmossa____ az edényeket. Hétközben 

általában Ibolya (főz) ___főz____. De ők nem minden nap (eszik) __esznek_____ meleg ételt. 

Néha ők (rendel) _rendelnek__ pizzát vagy (készít) __készítenek___ szendvicset.  

 

Károly és Ibolya főállásban (dolgozik) _dolgoznak__. Ők többnyire csak este (lát)  

____látják__ egymást. Ezért ők a hétvégén (takarít) ___takarítanak____. Ibolya (felporszívóz) 

__felporszívózza____ a szőnyeget és (kimos) __kimossa___ a ruhákat. Károly (kisúrol) 

_kisúrolja___ a fürdőkádat, (letöröl) __letörli___ a port a bútorokról és (felmos) ___felmossa___ 

a padlót.  

 

A házaspár általában pénteken (vásárol) _vásárol__ élelmiszert. Néha ők a piacra (megy) 

___mennek__ és ott (vesz) __vesznek___ friss zöldséget és gyümölcsöt. Ők a jó minőségű árut 

(vesz) __veszik__. Ők (követ) ___követik__ az egészséges táplálkozást.  

 

Ma szerda van. A házaspár ma nem (dolgozik) __dolgozik___, mert mindketten szabadnaposak. 

Ma ők nem (főz) __főznek___ otthon, mert egy étterembe (megy) ___mennek___. Ők a 

házassági évfordulójukat (ünnepel) __ünneplik___. Ők ezért egy pohár pezsgővel (kezd) 

__kezdik___ az ebédet. Károly és Ibolya nagyon boldogok. Ők (örül) __örülnek___ annak, hogy 

már 19 éve (él) __élnek___ együtt békében és egyetértésben. Ők még mindig nagyon (szeret) 

__szeretik__ egymást.  

 

 

  


