
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL II.    7. LECKE 

DURST PÉTER 

1. A megadott szavakból írjon mondatokat. A szórendet ne változtassa meg! 

 

én, megy, kell 

 

te, nem, szabad, késik 

 

mi, nem, tud, megy, előadás, orvos, kell, megy 

 

 

 

2. Alakítsa át a mondatokat, és használja a ragozott főnévi igeneveket. Használjon mindenhol 

egyes szám vagy többes szám első személyt! 

Menj el a boltba! 

 

Tanulj meg angolul! 

 

Egyél valamit, mielőtt elindulsz! 

 

Higgyétek el, amit mondanak a politikusok! 

 

Aludjatok egy jót! 

 

 

3. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő kötőszókkal!  

Az árban benne van az ebéd és a desszert is, _______________ az italokért külön kell fizetni.  
Már indulok is, _______________ gyorsan átöltözöm. 
_______________ Alfonz megígérte hogy segíteni fog, végül nem is jött el.  
Alíznak holnap lesz a születésnapja, _______________ vettünk neki egy plüssmackót. 
Most heten vagyunk, de a jövő héten még jönnek hárman, _______________ összesen tízen leszünk 
a csoportban. 
Tihamér vitt magával esernyőt,  _______________ ő nem ázott meg nagyon.  
Nem tudok ma edzésre menni, _______________ beteg lettem. 
A betörő elvitte az összes ékszert, a festményeket és a számítógépet, _______________ még a 
faliórát is ellopta. 
Sámuel lakásában kikapcsolták az internetet, _______________ hónapok óta nem fizette a számlát. 
 

 

4. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő kötőszókkal!  

viszont, ugyanis, mégsem, pedig, mégis, bár 

 

Katinak nincs pénze, __________ akar dolgozni. 

Én nagyon jól tudok magyarul, __________ mindig bejárok a magyarórákra.  

Feri sehol nem kap állást, __________ két diplomája is van. 

Ebben a boltban nem lehet húst kapni, abban a másikban __________ mindig szép, friss hús van.  

Nem szeretek ebben az étteremben ebédelni, __________ nagyon drága. 

__________ beteg voltam, végül bementem dolgozni.  
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5. Folytassa a mondatot! 

 

Az ő anyukája olasz, ezért… 

Szombaton itthon leszek, azonban... 

Elköltöttem az összes pénzem, így… 

 

6. Az ábrák alapján egészítse ki a mondatokat a névutók megfelelő formájával! 

a) 

  Mari   

 András Attila Béla  

  Ági   

Hol ülnek a diákok? 

Attila mondja:  Ági __________ ül. Mari __________ ül. Béla __________ ül. Én András és Béla 

__________ ülök. 

 

 

b) 

   Lajos    

       

      

 

Kati 

  

_____ 

 

_____ 

Feri 

_____ 

 

_____ 

 

  

Éva 

       

      

   Sári    

Hova ültek a diákok?  

Feri mondja:  Lajos __________ ült. Kati __________ ült. Éva __________ ült. Sári __________ ült. 

 

 

7. Egésztítse ki a mondatokat! A vonalakra szavakat kell írni, a pontozott részekre végződéseket. 

Ha az igekötő az igével egyben van, akkor egy vonalra kell írni, ha külön van, akkor külön vonalra.  

 

A __________ öv megvédi az utasok…… a sérülés……. 

Lakott terület…… belül 50 km/óra a megengedett sebesség, lakott terület…… kívül pedig 90 km/óra. 

Ha Jakab __________ a szabályokat, akkor a rendőr nem bünteti meg. 

Az alkohol __________ a reakcióképességünket. 

Az iroda…… Feri……  __________  kellett __________ egy nyomtatványt. 

Megyek a posta…… és __________ a csekkek…… 

Zalán nagyapja kicsit __________ hall, ezért hangosan kell vele beszél…… 

Szerintem te lázas vagy! __________   __________ a lázad! 

Ha csak kicsi _____________  követünk __________, akkor lehet, hogy nem is büntet meg a rendőr. 

 

 

 


