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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához

Előszó
Ez a feladatgyűjtemény a határozott tárgyas ragozás használatát gyakoroltatja. A komplex tankönyvek
bemutatják ugyan a határozott tárgyas ragozást és gyakorlásra is adnak valamennyi lehetőséget, de
ennek a nyelvtani jelenségnek a nehézségéhez és súlyához mérten ez nagyon kevés. A komoly tanulási
szándékokkal rendelkezők részére ezért most külön feladatgyűjtemény kínál lehetőséget a határozott
tárgyas ragozással kapcsolatos ismeretek elmélyítésére és a valódi kompetencia kiépítésére. A
tananyag fő jellemzői:
-

kiemeli a határozott ragozás szemantikai és szintaktikai oldalát is, tehát nem csak a formai
kérdéseket mutatja be

-

jól körülhatárolható kategóriákat állapít meg

-

viszonylag egyszerű példamondatokat használ, hiszen nem a szókincs bővítése a cél

-

a jól ismert módszertani alapelvet követve ugyanazt a jelenséget vissza-visszatérően, de egyre
komplexebb környezetben gyakoroltatja

-

kis lépésekben halad, mindig egyszerre csak kevés új anyagot tanít

Az újabb igeidők és módok tanulásakor is célszerű gyakorolni a határozott tárgyas ragozást, ami mind
az új ragozási sorok alaktanát, mind pedig a tárgy határozottságának addig is ismert eseteit segíti
bevésődni. A feladatgyűjtemény ebből a szempontból még hiányos, mert a jelenleg elérhető
feladatokban csak a jelen idő, kijelentő módú és a múlt idejű formákat találjuk meg. A kiegészítő
anyag másik hiányossága, hogy nem tartalmazza az összes határozott tárgyat: még legalább
ugyanekkor terjedelem lenne szükséges ahhoz, hogy a magasabb nyelvtudási szinten tanított határozott
tárgyi tömböket is megfelelően bemutassa és gyakoroltassa.
Minthogy a határozatlan / határozott tárgyas ragozás közti választás általában oppozíciókat feltételez,
az egyes leckék a határozott tárgy / határozatlan tárgy ellentétének kontrasztív szemléletére épülnek
(azokban az esetekben, amelyekben ez lehetséges). Az egyes leckék elején rövid nyelvtani
összefoglaló található, amely bemutatja, hogy milyen tárgyi szerkezetek számítanak határozottnak,
illetve határozatlannak. A nyelvtani összefoglalót követő egy-két oldal terjedelmű feladatokban csak a
táblázatokban látható tárgyak szerepelnek. A következő leckékben is mindig csak kevés új elemet
teszünk hozzá a listához (a legtöbb esetben mindössze egyet), és ez általában egy új határozott
tárgynak számító nyelvtani szerkezet. Az új határozott tárgyat először csak a már eddig ismert
határozatlannak számító tárgyakkal állítjuk szembe, majd miután bevezettük az új határozott tárgyat, a
következő leckében már az összes addig tanult határozott és határozatlan tárgyat is megtaláljuk a
gyakorlatokban. Ez a szisztematikus áttekintés remélhetőleg sokak számára segítséget nyújt a
tanulás/tanítás folyamatában.
Jó munkát és eredményes gyakorlást kíván:
A szerző
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Összefoglaló
Jelen idő

1.
a, á, o, ó, u, ú
én
te
ő
mi
ti
ők

ön

önök

tanul
tanulok
tanulsz
tanul
tanulunk
tanultok
tanulnak

e, é, i, í

ö, ő, ü, ű

él

ül

élek
élsz
él
élünk
éltek
élnek

ülök
ülsz
ül
ülünk
ültök
ülnek

tanul – áll, beszél, csinál, ebédel, fut, rajzol, sétál, sportol, táncol, telefonál, vár, vásárol
él – beszél, beszélget, ebédel, énekel, fizet, kér, siet, pihen
ül – tör, köszön, köhög

2.

én
te
ő
mi
ti
ők

________ -s, -sz, -z
a, á, o, ó, u, ú

e, é, i, í

ö,ő, ü, ű

mosok

veszek

főzök

mosol

veszel

főzöl

mos
mosunk
mostok
mosnak

vesz
veszünk
vesztek
vesznek

főz
főzünk
főztök
főznek

ön
önök

mos – olvas, hoz
vesz – hisz, kérdez, néz, vesz
főz – győz
3. ír, hív, nyit, sír
írok, írsz, írunk, írtok, írnak

4. -ik
én
te
ő
mi
ti
ők
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a, á, o, ó, u, ú
lakik  laklakom
laksz
lakik
lakunk
laktok
laknak
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a, á, o, ó, u, ú
dolgozik  dolgozdolgozom
dolgozol
dolgozik
dolgozunk
dolgoztok
dolgoznak

e, é, i, í
reggelizik  reggelizreggelizem
reggelizel
reggelizik
reggelizünk
reggeliztek
reggeliznek

ö, ő, ü, ű
öltözik  öltözöltözöm
öltözöl
öltözik
öltözünk
öltöztök
öltöznek

dolgozik – kávézik, vacsorázik, utazik, úszik
reggelizik – internetezik
öltözik –
én
te
ő
mi
ti
ők

ön

önök

eszem
eszel
eszik
eszünk
esztek
esznek

iszom
iszol
iszik
iszunk
isztok
isznak

5.

megyek
mész
megy
megyünk
mentek
mennek

jövök
jössz
jön
jövünk
jöttök
jönnek

6.
a, á, o, ó, u, ú

fordít
én
te
ő
mi
ti
ők

ön

önök

fordítok
fordítasz
fordít
fordítunk
fordítotok
fordítanak

e, é, i, í

segít
segítek
segítesz
segít
segítünk
segítetek
segítenek

fordít – tanít, takarít, mond
segít – ért, kezd, fest, készít, felejt
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Tárgyas ragozás (Definite conjugation)
1.

a, á, o, ó, u, ú
e, é, i, í
ö, ő, ü, ű
én
látom
kérem
töröm
te
látod
kéred
töröd
ő
ön
látja
kéri
töri
mi
látjuk
mossuk kérjük vesszük törjük főzzük
ti
látjátok mossátok
kéritek
töritek
ők önök látják
mossák
kérik
törik
Várok egy lányt az állomáson.
Csak egy német lányt ismerek.
Silvia ismer egy magyar fiút.

A német lányt várom az állomáson.
Ezt a német lányt ismerem.
Silvia ismeri Pistát.

2.
How to decide if definite / indefinite conjugation should be used?
no

Does the verb have an object?

yes

Is this object definite?
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indefinite conjugation

no

yes
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Múlt idő
1.
a, á, o, ó, u, ú
tanul
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás
én
te
ő ön
mi
ti
ők önök

tanultam
tanultál
tanultad
tanult
tanulta
tanultunk tanultuk
tanultatok tanultátok
tanultak
tanulták

e, é, i, í, ö, ő, ü, ű
énekel, töröl
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás

énekeltem
énekeltél
énekelted
énekelt
énekelte
énekeltünk énekeltük
énekeltetek énekeltétek
énekeltek
énekelték

2.
eszik
ettem
ettél
etted
evett
ette
ettünk ettük
ettetek ettétek
ettek
ették

hisz
hittem
hittél
hitted
hitt
hitte
hittünk hittük
hittetek hittétek
hittek
hitték

alszik
aludtam
aludtál
aludt
aludtunk
aludtatok
aludtak
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iszik
ittam
ittál
ittad
ivott
itta
ittunk ittuk
ittatok ittátok
ittak
itták

tesz
tettem
tettél
tetted
tett
tette
tettünk tettük
tettetek tettétek
tettek
tették

vesz
vettem
vettél
vetted
vett
vette
vettünk vettük
vettetek vettétek
vettek
vették

visz
vittem
vittél
vitted
vitt
vitte
vittünk vittük
vittetek vittétek
vittek
vitték
jön

fekszik
feküdtem
feküdtél
feküdt
feküdtünk
feküdtetek
feküdtek

jöttem
jöttél
jött
jöttünk
jöttek
jöttetek
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mentek

Fénymásolható

© DURST PÉTER

Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához

3.
a, á, o, ó, u, ú
mos
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás
én
te
ő
mi
ti
ők

e, é, i, í,
néz
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás

ö, ő, ü, ű
főz
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás

mostam
mostál
mostad
mosott
mosta
mostunk mostuk
mostatok mostátok
mostak mosták

néztem
néztél
nézted
nézett
nézte
néztünk néztük
néztetek néztétek
néztek
nézték

főztem
főztél
főzted
főzött
főzte
főztünk főztük
főztetek főztétek
főztek
főzték

lakik, lop, mond, ad, tud,
lát, mutat, hív

kezd, beszélget, siet, szeret,
fizet, vezet

győz

4.

én
te
ő
mi
ti
ők

a, á, o, ó, u, ú
tanít
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás

e, é, i, í,
ért
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás

ö, ő, ü, ű
dönt
Alanyi
Tárgyas
ragozás
ragozás

tanítottam
tanítottál
tanítottad
tanított
tanította
tanítottunk tanítottuk
tanítottatok tanítottátok
tanítottak
tanították

értettem
értettél
értetted
értett
értette
értettünk értettük
értettetek értettétek
értettek
értették

döntöttem
döntöttél
döntötted
döntött
döntötte
döntöttünk döntöttük
döntöttetek döntöttétek
döntöttek
döntötték

készít, segít

süt

játszik, fut, nyit, hall, takarít,
fordít
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1. lecke – Jelen idő

Alanyi ragozás
Az igének nincs tárgya:
Az egyetemen tanulok.

Tárgyas ragozás
Az ige tárgya határozott névelővel áll:
Ismerem a tanárt.

Az ige tárgya nem határozott:
Veszünk egy újságot.
Sört iszunk.
1. Válassza ki a helyes megoldást!
Újságot olvasok / olvasom.
Este otthon nézek / nézem a tévét.
Az étteremben ebédelek / ebédelem.
Mikor iszunk / isszuk kávét?
Ki szeret / szereti a sört?
Holnap veszek / veszem egy kiló krumplit a piacon.
Te ebben a bankban dolgozol / dolgozod?
Kérsz / kéred levest?
A piros tollat kérsz / kéred vagy a kéket?
A kutya a kolbászt eszik / eszi.
Szeretek / szeretem a magyar nyelvet.
Szeretek / szeretem a palacsintát.
Nyáron az üzletemberek a tengerparton pihennek / pihenik.
A kávézóban dohányoztok / dohányozzátok.
2. Ragozza a zárójelben megadott igét!
Ebben a házban __________ (lakik) a német diákok.
A fotelban ülök és egy jó könyvet __________ (olvas).
(mi) Magyarországon __________ (él).
(én) Reggel __________ (felöltözik).
(én) Reggel __________ (felvesz) egy pólót.
(én) Este __________ (felvesz) a fekete pólót.
(te) __________ (szeret) a sört?
(én) Most nagyon __________ (siet), mert 10 perc múlva kezdődik az óra.
(ti) Nem __________ (hív) egy taxit?
(te) Hol __________ (vásárol) gyümölcsöt?
(én) __________ (Felad) a levelet a postán.
(mi) A boltban a pénztárnál __________ (fizet).
(én) Ebéd előtt mindig kezet __________ (mos).
A hajléktalanok a parkban a padon __________ (dohányzik).
www.lepesenkent.hu
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3. Válassza ki a helyes megoldást!
A novellát __________, a verset pedig __________.
A. elolvasom – megtanulom
B. olvasok – megtanulok
C. olvasom – tanulok
D. elolvasok – tanulikom
Itt van egy kis ház és egy nagy ház. Ha elég pénzünk lesz, __________ a nagy házat.
A.megveszünk
B. megveszjünk
C. megvesszük
D. megveszjük
Feri a ház előtt __________ az autót.
A. mosja
B. mossa
C. mosi
D. mos
A nagymama a konyhában az ebédet __________.
A. főzi
B. főz
C. főzje
D. főzik
Az asztalra __________ egy könyvet.
A. teszjük
B. tesszük
C. teszünk
D. teszjünk
A kutyát nem __________ nyaralni.
A. viszünk
B. visszük
C. viszjük
D. viszjünk
4. Egészítse ki a mondatot! Több megoldás is elfogadható.
... egy sört.
Az utcán ...
... a buszon ...
... a finn lányt.
... teniszezni.
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1. lecke – Múlt idő

1. Válassza ki a helyes megoldást!
A diákok nem tanultak / tanulták, hanem újságot olvastak / olvaták.
Nem néztünk / néztük a tévét ebéd közben
Katiék ebben az étteremben ebédeltek / ebédelték.
Mikor ittatok / ittátok kávét?
Ki szeretett / szerette a spenótot, amikor gyerek volt?
Tegnap nem vettél / vetted krumplit a piacon.
Te ebben a bankban dolgoztál / dolgoztad?
Ettél / etted levest?
A piros tollat használtál / használtad vagy a kéket?
A kutya a kolbászt evett / ette.
Mindenki szeretett / szerette a palacsintát, amikor gyerek volt.
Nyáron az üzletemberek a tengerparton pihentek / pihenték.
A kávézóban dohányoztatok / dohányoztátok.
2. Ragozza a zárójelben megadott igét múlt időben!
Ebben a házban __________ (lakik) a német diákok.
A fotelban ültem és egy jó könyvet __________ (olvas).
(mi) Öt évvel ezelőtt Magyarországon __________ (él).
(mi) Reggel gyorsan __________ (felöltözik).
(mi) Reggel __________ (felvesz) egy pólót.
János __________ (felvesz) a fekete pólót.
(te) Amikor gyerek voltál, __________ (szeret) a paradicsomlét?
Reggel a tanárok nagyon __________ (siet), mert órájuk volt 8-tól.
(ti) Nem __________ (hív) egy taxit?
(te) Hol __________ (vásárol) gyümölcsöt?
(te) Ugye __________ (felad) a levelet a postán?
(mi) A boltban a pénztárnál __________ (fizet).
A gyerekek az iskolában ebéd előtt mindig kezet __________ (mos).
A hajléktalanok a parkban a padon __________ (dohányzik).
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához

3. Válassza ki a helyes megoldást!
A novellát __________, a verset pedig __________.
A. elolvastad – megtanultad
B. olvastál – megtanultál
C. olvastad – tanultál
D. elolvastál – tanulottál
Itt van egy kis ház és egy nagy ház. A múlt héten __________ a nagy házat.
A. megvesztünk
B. megvettünk
C. megvettük
D. megvesztük
Feri a ház előtt __________ az autót.
A. motta
B. mosta
C. mosotta
D. mosott
A nagymama a konyhában az ebédet __________.
A. főzötte
B. főzött
C. főzte
D. főzikte
Az asztalra __________ egy könyvet.
A. tesztük
B. tettük
C. tesztünk
D. tettünk
A kutyát nem __________ nyaralni.
A. vittünk
B. vittük
C. visztük
D. visztünk
4. Egészítse ki a mondatot! Több megoldás is elfogadható.
... egy sört.
Az utcán ...
... a buszon ...
... a finn lányt.
... teniszezni.
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2. lecke – Jelen idő

Alanyi ragozás
Az igének nincs tárgya:
Az egyetemen tanulok.

Tárgyas ragozás
Az ige tárgya határozott névelővel áll:
Ismerem a tanárt.

Az ige tárgya nem határozott:
Veszünk egy újságot.
Sört iszunk.

Az ige tárgya főnévi mutatónévmással áll:
Ezt kérem.
Ezt az almát kérem.

Az ige tárgya főnévi igenév tárgy nélkül
vagy határozatlan tárggyal:
Szeretünk énekelni.
Szeretünk zenét hallgatni.

Az ige tárgya tulajdonnév:
Ismerem Julit.
Az ige tárgya főnévi igenév határozott tárggyal:
Szeretem ezt az autót vezetni.

1. Válassza ki a helyes megoldást!
Szeretek / szeretem dolgozni.
Szeretek / szeretem a kólát.
Kati szeret / szereti táncolni.
Anna szeret / szereti a bort.
Szeretek / Szeretem tévét nézni.
A diákok szeretnek / szeretik magyarul tanulni.
Senki nem szeret / szereti beteg lenni.
Senki nem szeret / szereti a meleg sört.
Senki nem szeret / szereti meleg sört inni.
A fiúk szeretnek / szeretik focizni.
A fiúk szeretnek / szeretik a focit.
Tiborék szeretnek / szeretik az autót takarítani.
Szeretsz / szereted hallgatni az autórádiót?
2. Válassza ki a helyes megoldást!
Melyik tanárral akarsz / akarod beszélni?
Meg tudsz / tudod venni azt a könyvet? Van elég pénzed?
Andreát is meg akarok / akarom hívni a vacsorára.
Ezt a szobát mindig András takarít / takarítja.
Júliát nem Kovács tanár úr tanít / tanítja.
Anyukám ebben az irodában dolgozik / dolgozza.
Szombaton mindenki otthon ebédel / ebédeli.
A kollégám holnap elutazik / elutazza.
Ma korán le akarunk / akarjuk feküdni, mert fáradtak vagyunk.
Kati 11 óráig is tud / tudja aludni.
Meg akarom / akarok csinálni a holnapi ebédet ma este, mert holnap nem akarok / akarom
főzni.
Megiszol / megiszod ezt?
Holnap utazunk nyaralni, és a macskát is viszünk / visszük.
www.lepesenkent.hu
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3. Alkosson mondatokat a megadott szavakkal! A szórend adva van.
Feri, reggel, tea, iszik
_________________________________________________________________________
(mi), gyakran, lát, Feri, mozi
_________________________________________________________________________
(mi) ez a könyv, asztal, tesz
_________________________________________________________________________
diák, nem, tud, megtanul, ez a vers, mert, nagyon, nehéz
_________________________________________________________________________
(én) szombat, kirándul, akar
_________________________________________________________________________
4. Adja meg a szavak megfelelő alakját!
(én) Nem __________(tud) elolvasni ezt a szöveget, mert olaszul van.
Fel __________(akar) hívni Katit, de nem tudom a telefonszámát.
Este Feri tévét __________(néz) vagy __________(olvas).
(én) Rántott húst __________(akar) ebédelni.
A gyerekek nagyon szépen __________(énekel).
(mi) Ebéd után __________(iszik) egy kávét?
Sajnos mi túl sok kávét __________(iszik).
5. Egészítse ki a szövegeket a megadott szavak megfelelő alakjával!
vesz
találkozik
felszáll
beszélget
répa
krumpli
leves
megy
megy
A nagymama reggel 9-kor a piacra __________. A piacon __________ egy kiló __________
és néhány __________, mert __________ akar főzni. A nagymama már öreg, ezért nem
gyalog __________, hanem busszal. A megállóban __________ a buszra. A buszon
__________ Mari nénivel, a szomszéddal. __________ egy kicsit.
6. Egészítse ki a szövegeket a megadott szavak megfelelő alakjával!
szeret
ablak
erkély
olvas
tud
bekapcsol
szeret
fa
süt
Nyáron mindig nagyon meleg van. Otthon kinyitom az összes __________. Délután már
olyan meleg van, hogy sokszor __________ a klímát is. __________ az erkélyen kávézni és
újságot __________, de nyáron csak délelőtt és este __________ használni az __________,
mert délután oda __________ a nap. Nyáron a legjobb dolog kimenni a strandra. __________
úszni a hideg vízben és szeretem a __________ alatt az árnyékot.
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához
2. lecke – Múlt idő

1. Válassza ki a helyes megoldást!
Szerettünk / szerettük itt dolgozni.
Te szerettél / szeretted a kólát, amikor gyerek voltál?
Kati régen szeretett / szerette táncolni, de ma már nem nagyon táncol.
Az emberek mindig szerettek / szerették a bort.
A szüleim régen szerettek / szerették tévét nézni.
A legtöbb diák soha nem szeretett / szerette matematikát tanulni.
Amikor iskolás volt, Kati szeretett / szerette beteg lenni, mert akkor otthon maradhatott.
Gyerekkorunkban nagyon szerettünk / szerettük a citromos teát.
Az óvodában senki nem szeretett / szerette verset mondani.
A szomszéd fiúk szerettek / szerették focizni.
A szomszéd fiúk szerettek / szerették a focit.
Tiborék szerettek / szerették az autót takarítani.
Azért nem szerettünk / szerettük hallgatni az autórádiót, mert rossz volt a hangja.
2. Válassza ki a helyes megoldást!
Melyik tanárral akartál / akartad beszélni?
Meg tudtál / tudtad venni azt a könyvet? Volt elég pénzed?
Andreát is meg akartunk / akartuk hívni a vacsorára.
Ezt a szobát mindig András takarított / takarította.
Júliát nem Kovács tanár úr tanított / tanította.
Anyukám ebben az irodában dolgozott / dolgozta.
Szombaton mindenki otthon ebédelt / ebédelte.
A kollégám tegnap elutazott / elutazta.
Tegnap korán le akartunk / akartuk feküdni, mert fáradtak voltunk.
Régen Kati 11 óráig is tudott / tudta aludni.
A szüleim meg akartak / akarták csinálni a szombati ebédet péntek este, mert szombaton nem
akartak / akarták főzni.
Megittál / megittad ezt a szörnyű pálinkát?
Augusztusban voltunk nyaralni, és a macskát is vittünk / vittük.
3. Alkosson mondatokat a megadott szavakkal! A szórend adva van.
Feri, reggel, tea, iszik
_________________________________________________________________________
(mi), gyakran, lát, Feri, mozi
_________________________________________________________________________
(mi) ez a könyv, asztal, tesz
_________________________________________________________________________
diák, nem, tud, megtanul, ez a vers, mert, nagyon, nehéz
_________________________________________________________________________
(én) szombat, kirándul, akar
_________________________________________________________________________
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához

4. Adja meg a szavak megfelelő alakját!
(mi) Nem __________(tud) elolvasni ezt a szöveget, mert olaszul van.
Fel __________(akar) hívni Katit, de nem tudtuk a telefonszámát.
Este Feri tévét __________(néz), nem __________(olvas).
A gyerekek rántott húst __________(akar) ebédelni.
A lányok nagyon szépen __________(énekel).
__________(ti, iszik) már kávét?
(mi) Ma már sok kávét __________(iszik).

5. Egészítse ki a szövegeket a megadott szavak megfelelő alakjával!
játszik
játszik
vesz

takarít
eszik
segít

főz
rendel
néz

Vasárnap reggel Feri a piacra ment zöldségekért és gyümölcsökért. _____________ Vett egy
szép nagy sütőtököt is. Amíg Feri a piacon volt, otthon a gyerekek tévét _____________
néztek és _____________ játszottak. Kati is _____________ játszott a gyerekekkel, de ő
közben _____________ takarított is. Néha a gyerekek is _____________ segítettek neki a
takarításban. Most nem _____________ főzött, mert már nem volt ideje. Inkább pizzát
_____________ rendeltek ebédre. _____________ egy kis csokit is ebéd után.
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához
3. lecke – Jelen idő

Alanyi ragozás
Az igének nincs tárgya:
Az egyetemen tanulok.
Az ige tárgya nem határozott:
Veszünk egy újságot.
Sört iszunk.

Tárgyas ragozás
Az ige tárgya birtokos személyjellel vagy -é
birtokjellel áll, vagy a tárgy birtokos névmás:
Ismerem a testvéreteket.
A Lászlóét is ismerem.
Az övét nem ismerem.

Az ige tárgya főnévi igenév tárgy nélkül
vagy határozatlan tárggyal:
Szeretünk énekelni.
Szeretünk zenét hallgatni.
1. Válassza ki a helyes megoldást!
Az én csokoládémat megeszünk / megesszük, a tiedet pedig berakunk / berakjuk a fiókba.
Sok autót látok / látom a parkolóban, de a mienket nem látok / látom sehol.
Az anyukád gyakran vezet / vezeti autót?
Mindennap látok / látom az anyukádat a boltban.
A testvérem a szobában újságot olvas / olvassa.
A mi családunk szeret / szereti a zenét: én szeretek / szeretem gitározni, a testvérem pedig
szeret / szereti zongorázni.
2. Ragozza a zárójelben megadott igét!
A testvérem __________(ismer) a te testvéredet.
A testvérem __________(ismer) egy igazi rocksztárt.
A testvéremet mindenki __________(ismer) ebben a városban.
(én) Este mindig __________(felhív) a barátnőmet.
A barátnőm minden este __________(telefonál).
(én) __________(Kivisz) anyukámat az állomásra.
(én) Vasárnap nem __________(csinál) semmit, csak alszom.
Ha Péterrel hamburgert eszünk, az enyémet is mindig ő __________(fizet).
(mi) __________(iszik) egy sört?
3. Válassza ki a helyes megoldást!
Ha van időm, akkor a kertben _______________(dolgozik).
(mi) Ma este jön néhány barátom és ____________(iszik) egy kis bort.
Ha küldök neked e-mailt, akkor _____________(válaszol)?
(én) A lányom szobáját pirosra __________(fest).
(én – ő) ________(Vesz) még egy tollat, mert a Kati mindig az enyémet _______(használ).
(én – te) Nem __________(tud) dolgozni, ha mindig __________(elvesz) a szótáramat.
A nagyszülők holnap __________(elutazik) a Balatonhoz, mert pihenni __________(akar).
Az ellenőrök a buszmegállóban __________(cigarettázik).
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához

3. lecke – Múlt idő
1. Válassza ki a helyes megoldást!
Az én csokoládémat megettünk / megettük, a tiedet pedig beraktunk / beraktuk a fiókba.
Sok autót láttunk / láttuk a parkolóban, de a mienket nem láttunk / láttuk sehol.
Az anyukád gyakran vezetett / vezette autót, amikor külföldön éltetek?
Mindennap láttunk / láttuk az anyukádat a boltban.
Reggel a testvérem a szobában újságot olvasott / olvasta.
A mi családunk mindig szeretett / szerette a zenét: mindig szerettünk / szerettük énekelni, a
testvérem pedig szeretett / szerette zongorázni.
2. Ragozza a zárójelben megadott igét!
A testvérem __________(ismer) a te testvéredet.
Apukám __________(ismer) egy igazi rocksztárt.
A testvéremet mindenki __________(ismer) ebben az iskolában.
Amikor Feri üzleti úton volt, este mindig __________(felhív) a barátnőjét.
A barátnőm minden este __________(telefonál), amikor külföldön tanult.
Szombaton a feleségem __________(kivisz) anyukámat az állomásra.
(mi) Vasárnap nem ______________(csinál) semmit, csak _________________(alszik).
Amikor Péterrel hamburgert ettünk, az enyémet is mindig ő __________(fizet).
(ti) __________(iszik) már sört? Ott van a hűtőben.

3. Válassza ki a helyes megoldást!
Ha a szüleimnek volt idejük, akkor a kertben __________(dolgozik).
(mi) Tegnap este jött néhány barátom és __________(iszik) egy kis bort.
Te miért nem ______________(válaszol), amikor e-mailt küldtem neked?
(mi) A lányom szobáját pirosra __________(fest).
(mi – ő) ________(Vesz) még egy tollat, mert Kati mindig az enyémet _________(használ).
(mi – ti) Nem __________(tud) dolgozni, mert mindig __________(elvesz) a szótárunkat.
A nagyszülők tegnap __________(elutazik) a Balatonhoz, mert pihenni __________(akar).
Az ellenőrök a buszmegállóban __________(cigarettázik).
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához
4. lecke – Jelen idő

Alanyi ragozás
Az igének nincs tárgya:
Az egyetemen tanulok.

Tárgyas ragozás
Az ige tárgya határozott névelővel áll:
Ismerem a tanárt.

Az ige tárgya nem határozott:
Veszünk egy újságot.
Sört iszunk.

Az ige tárgya főnévi mutatónévmással áll:
Ezt kérem.
Ezt az almát kérem.

Az ige tárgya főnévi igenév tárgy nélkül
vagy határozatlan tárggyal:
Szeretünk énekelni.
Szeretünk zenét hallgatni.

Az ige tárgya tulajdonnév:
Ismerem Julit.
Az ige tárgya főnévi igenév határozott tárggyal:
Szeretem ezt az autót vezetni.
Az ige tárgya birtokos személyjellel vagy -é
birtokjellel áll, vagy a tárgy birtokos névmás:
Ismerem a testvéreteket.
A Lászlóét is ismerem.
Az övét nem ismerem.

1. Válassza ki a helyes megoldást!
Meg akarok / akarom venni ezt a szép cipőt.
Én soha nem vásárolok / vásárolom szupermarketekben, mindig kisboltokba megyek.
Nincs itt a telefonom. Ideadsz / ideadod a tiedet?
Délután felhívok / felhívom Ferit.
Kovács Laci minden héten lop / lopja egy biciklit.
Kovács Laci ellop / ellopja Nagy Feri bickilijét. Nagy Feri meg ellop / ellopja az enyémet.
Ez túl nagy. Ez túl drága. Ez jó. Szép és olcsó is. Ezt kérek / kérem.
Mi egy nap kétszer sétáltatunk / sétáltatjuk a kutyát.
Annának rossz a gyomra, ezért most nem akar / akarja enni.
Nem vagyok éhes, nem tudok / tudom megenni a halászlét.
Nincs nálunk a kulcs, ezért nem tudunk / tudjuk kinyitni a termet.
Felviszünk / felvisszük ezt az ágyat az emeletre.
2. Ragozza a zárójelben megadott igét!
Ezt a filmet nem __________ (mi, néz) meg a moziban.
A szomszédom mindig romantikus regényeket __________ (olvas).
A barátnőm kicsit __________ (köhög), mert megfázott.
A vonat egy óra múlva __________ (indul).
Az anyukám délután __________ (érkezik) Budapestre.
(én) __________ (Megkérdez) ezt az embert, hogy hol van a mosdó.
(én) Az Anita tolla nem tetszik, inkább a tiedet __________ (kér) kölcsön.
Ti __________ (visz) esernyőt este?
Én __________ (hoz) a te táskádat, és te __________ (hoz) az enyémet. Jó?
(én) Nem __________ (csinál) több szendvicset, ez elég lesz.
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához

3. Válassza ki a helyes megoldást!
Ha felveszem ezt a / egy kabátot, biztos nem fogok fázni.
Ha elromlik a fényképezőgép, veszünk azt az újat / egy újat.
Nincs tollam. Elveszem innen a tiédet / egyet.
Éváék nem tudják olaszul / bekapcsolni ezt a tévét.
Mindenkinek van egy süteménye. A gyerekek megeszik egyet / az enyémet.
4. Minden három mondatból egy hibás. Keresse meg a hibát és javítsa!
a) Délelőtt dolgozom, délután pedig elmegyek az uszodába.
b) Van egy új laptopom, ezért eladom a számítógépemet.
c) Kovács tanár úrral szeretném beszélni.
a) Holnap délután 3-ig dolgozom.
b) Anyukámat keresek. Hol van?
c) Ma megyünk az uszodába úszni.
a) A lányok verset olvasnak.
b) A barátom nem szeret verseket olvasni.
c) Én nem szeretem verset olvasni.
a) Mindig a sarki boltban vásárolunk.
b) Nem szeretünk a sarki boltban vásárolni.
c) Nem szeretem a sarki boltban tejet venni.
a) Rossz az autóm, a testvéremét használok.
b) Nem szeretem a testvérem autóját használni, mert nagyon lassú.
c) Nincs nálam toll, a tieddel írok.
5. Keresse meg a ragozott igék helyét a mondatokban!
tudja, kimosom, beszélgetünk, tudom, ülünk, tudok, tudom, tudok
A parkban __________ a padon, és __________.
Nem __________ dolgozni, mert nem __________ bekapcsolni a számítógépet.
Nem __________ megcsinálni a házi feladatot, mert szemüveg nélkül nem __________ írni
és olvasni.
Anya nem __________ kimosni Kati új ruháját, mert rossz a mosógép.
Katinak és Marinak is van új ruhája. A Katiét __________.
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához
4. lecke – Múlt idő

1. Válassza ki a helyes megoldást!
A férjem meg akart / akarta venni azt a szép cipőt.
Régen soha nem vásároltunk / vásároltuk szupermarketekben, mindig kisboltokba mentünk.
A szendvicseket odaadtuk a barátainknak. A tiedet Ferinek adtunk / adtuk.
Zoltán délután felhívott / felhívta Ferit.
Kovács Laci minden héten lopott / lopta egy biciklit. Most börtönben ül.
Laci ellopott / ellopta Feri bickilijét. Feri meg ellopott / ellopta az enyémet.
Egyik bicikli sem tetszett, csak ez. Ezért ezt vettünk / vettük meg.
Mi télen is kétszer sétáltattunk / sétáltattuk a kutyát egy nap.
Annának rossz volt a gyomra, ezért reggel nem akart / akarta enni.
A turisták nem voltak éhesek, ezért nem tudtak / tudták megenni a halászlét.
Nem volt kulcs, ezért nem tudtunk / tudtuk kinyitni a termet.
Felvittünk / felvittük ezt az ágyat az emeletre.
2. Ragozza a zárójelben megadott igét!
Ezt a filmet nem __________ (mi, néz) meg a moziban.
A nővérem mindig romantikus regényeket __________ (olvas).
A barátnőm a múlt héten kicsit __________ (köhög), mert megfázott.
A vonat éjfélkor __________ (indul).
Az anyukám délután __________ (érkezik) Budapestre.
Zoli __________ (megkérdez) azt az embert, hogy hol van a mosdó.
Az Anita autója nem tetszik, inkább a tiedet __________ (mi, kér) kölcsön.
Ti __________ (visz) esernyőt este?
Én __________ (hoz) a te táskádat, és te __________ (hoz) az enyémet.

3. Válassza ki a helyes megoldást!
Amikor felvetted ezt a / egy kabátot, nem fáztál, ugye?
Amikor elromlott a fényképezőgép, vettünk azt az újat / egy újat.
Ferinek nem volt tolla, ezért elvette innen a tiédet / egyet.
Éváék nem tudták olaszul / bekapcsolni ezt a tévét.
Mindenkinek volt egy süteménye. A gyerekek megették egyet / az enyémet.
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4. Minden három mondatból egy hibás. Keresse meg a hibát és javítsa!
a) A lányok délelőtt dolgoztak, délután pedig elmentek az uszodába.
b) Feri kapott egy új laptopot, ezért eladta az asztali számítógépét.
c) Kovács tanár úrral akartuk beszélni.
a) Tegnap délután 3-ig dolgoztatok.
b) Anyukámat kerestünk telefonon, de nem vette fel.
c) Hétfőn mentünk az uszodába úszni.
a) A lányok verset olvastak.
b) A barátom soha nem szeretett verseket olvasni.
c) Kati nem szerette verset olvasni.
a) Mindig a sarki boltban vásároltunk.
b) Nem szerettünk a sarki boltban vásárolni.
c) Ti sem szerettétek a sarki boltban tejet venni?
a) A múlt héten rossz volt az autónk, ezért a testvéremét használtunk.
b) Nem szerettük a testvérem autóját használni, mert nagyon lassú.
c) Ferinél nem volt toll, ezért a tieddel írt.
5. Keresse meg a ragozott igék helyét a mondatokban!
tudta, kimostuk, beszélgettünk, tudtuk, ültünk, tudott, tudtak, tudták
A parkban __________ a padon, és __________.
A kollégák nem __________ dolgozni, mert nem __________ bekapcsolni a számítógépet.
Kati nem __________ megcsinálni a házi feladatot, mert szemüveg nélkül nem __________
írni és olvasni.
Nem __________ kimosni Kati új ruháját, mert rossz a mosógépünk.
Katinak és Marinak is van új ruhája. A Katiét __________.
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához
5. lecke – Jelen idő

Alanyi ragozás
A legtöbb névmási tárgy

Tárgyas ragozás
-ik kiemelő jellel álló névmási tárgy

Nem ismerek itt senkit.
Valakit látok a kertben.
Mindenkit utálok.

Bármelyik almát elviheted.
Akármelyiket elviheted.
Mindegyik csokoládét megesszük.
Semelyik könyvet nem adom oda.
Egyiket sem adom oda.
A másikat kérem.
A másik könyvet kérem.

1. Egészítse ki a mondatokat a megadott szavakkal!
valakit, bármelyikből, bármelyiket, senkit, melyiket
Én itt nem ismerek __________. Inkább haza is megyek.
__________ veszed meg? Szerintem ez a legszebb.
Itt van öt doboz, __________ vehetsz csokoládét.
Itt van öt táska, __________ elviheted.
Keresek __________, aki tud horvátul.

2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakkal!
Egyik nadrág sem tetszik, semelyiket nem __________ (én, vesz) meg.
Bármelyik magyar nyelvű filmet szívesen __________ (mi, megnéz), mert mind érdekes.
Itt van két buszjegy. Az egyiket neked __________ (én, ad), ha kell.
Az egyik szekrénybe csak ruhákat __________ (én, tesz), a másikba könyveket és ruhákat is.
Nem ebből a pénztárcából __________ (én, vesz) ki pénzt, hanem a másikból.
Ez a nadrág nem tetszik, inkább a másikat __________ (én, vesz) meg.

3. Válassza ki a helyes megoldást!
Mennyi szép kismacska! Elviszünk / Elvisszük az egyiket?
Az egyik kakast eladunk / eladjuk, de a másikból csinálunk / csináljuk egy jó pörköltet.
Az egyik almát neked adok / adom, nekem van öt.
A te pénztárcádhoz nem nyúlok, de a másik pénztárcából kiveszek / kiveszem egy kis pénzt.
Van kétféle leves, melyikből kérsz / kéred?
Ott van három bicikli. Szerinted a tolvaj melyiket lop / lopja el?
Melyik lányt hívsz / hívod meg egy koktélra?
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Feladatok a határozott tárgyas ragozás gyakorlásához
5. lecke – Múlt idő

1. Egészítse ki a mondatokat a megadott szavakkal!
valakit, bármelyikből, bármelyiket, senkit, melyiket
Nem ismertünk __________ a buliban, ezért inkább hazamentünk.
__________ vetted meg? A kék volt a legszebb.
Ott volt öt doboz, __________ vettünk csokoládét, mindegyik finom volt.
Öt ember dolgozott a boltban. __________ kérdeztük, mindig nagyon segítőkész volt.
Kerestünk __________, aki tud horvátul.

2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igealakkal!
Egyik nadrág sem tetszett Katinak, semelyiket nem __________ (ő, vesz) meg.
Bármelyik magyar nyelvű filmet szívesen __________ (mi, megnéz), mert mind érdekes volt.
Ferinek két buszjegye volt. Az egyiket nekem __________ (ő, ad), mert nekem nem volt.
Az egyik szekrénybe csak ruhákat __________ (mi, tesz), a másikba könyveket és ruhákat is.
Feri nem ebből a pénztárcából __________ (vesz) ki pénzt, hanem a másikból.
Két lakást néztünk meg. Az a belvárosi lakás nem tetszett, ezért inkább a másikat __________
(mi, vesz) meg.

3. Válassza ki a helyes megoldást!
Olyan szépek voltak azok a kis macskák! Elvittünk / Elvittük az egyiket haza.
Az egyik kakast eladtunk / eladtuk, de a másikból csináltunk / csináltuk egy jó pörköltet.
Az egyik almát Ferinek adtunk / adtuk, nekünk volt öt.
A te pénztárcádhoz nem nyúlt a tolvaj, de a másik pénztárcából kivett / kivette ezer fornitot.
A menzán kétfajta leves volt, de nekem egyik sem ízlett. Te melyikből ettél/ etted?
Három bicikli volt a lépcsőházban. Az enyém volt a legrégebbi és a legcsúnyább. Szerinted a
tolvaj melyiket lopott / lopta el?
Melyik lányt hívtál / hívtad meg egy koktélra?
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