
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL II.    6. LECKE 

DURST PÉTER 

 

1. Alkosson múlt idejű feltételes mondatokat a megadott szavakkal. A szórend adva van. 

 

(mi) tegnap, jó, idő, kimegy, strand 

 

(én) pénz, vesz, fagylalt 

 

Géza, buszjegy, ellenőr, nem, megbüntet 

 

(te) időben, felkel, nem, elkésik, óra 

 

(ti) telefonál, (én) idejön, 8 óra 

 

 

2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igekötőkkel! 

 

Elkéstünk, a film már 10 perce _____kezdődött.  

A zseblámpa nem működik, mert _____merült benne az elem. 

_____öltöztünk, összepakoltunk és _____indultunk.  

Majdnem egy órát vártunk az út szélén, mert _____robbant a busz. 

Akartam adni a szerelőnek borravalót, de nem akarta _____fogadni.  

Na, eleget dolgoztunk, menjünk ki _____gyújtani. 

 

3. Írja be a hiányzó végződéseket! 

 

Siessünk, mert el fogunk késni az óra_____. 

Délután találkozom Kati_____. 

Köszönöm a segítség_____. 

A szállodában úszómedence_____ is áll a vendégek_____ rendelkezése_____.  

Melyik könyv_____ kell tanulni a vizsgára?  

Feri_____ nem lehet rábeszélni a pihenés_____, mindig csak dolgozik.  

A hagyományos könyvek papír_____ készülnek.  

 

4. Milyen házimunkát ismer? (6 főnév) 
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5. A mondatokban található információ alapján egészítse ki a hiányos mondatokat. 

 

a) Tavaly 20 diák kapott ösztöndíjat, idén pedig 25. 

a) Tavaly óta nőtt az ____________ kapó ____________   ____________. 

 

b) Hétfőn 470 forint volt a benzin, ma csak 465. 

b) Hétfő óta ____________ a benzin ____________. 

 

c) A kék sapka 3000 forintba kerül, a zöld sapka pedig 4500 forintba. 

c) A zöld sapka 1500 ____________   ____________  kerül, mint a kék. 

 

d) 

Év Nézők a Kisszínházban 

2006 13000 néző 

2007 12000 néző 

2008 11000 néző 

2009 15000 néző 

2010 16000 néző 

2011 17000 néző 

2012 18000 néző 

 

d) A Kisszínházban 2009-től ____________  növekszik a nézők ____________ .  

 

e) Száz vendégből harminc bort iszik. 

e) A vendégeknek kicsivel több mint a ____________ bort iszik. 

 

f) 20 hallgató van, 10 hallgató szereti a tonikot. 

f) A hallgatók ____________ szereti a tonikot.  

 

 

6. Egészítse ki a mondatokat egy megfelelő szóval! 

 

Te hány cigarettát ____________ egy nap? 

Ebben a filmben egy fiatal rendőrnő harcol a gonosz bűnözők ____________. 

A statisztika ____________  nagyon sok ember dohányzik. 

Feri 16 éves volt, amikor ____________ dohányozni. 

Géza mindenkinek azt mondja, hogy ő absztinens. De néha  ____________  iszik egy-két pohár bort 

otthon – persze ezt senki nem látja. 

 

 

 

 


