LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL II.
DURST PÉTER

10. LECKE

1. Adja meg az igék megfelelő Egészítse ki a mondatokat a megadott igék műveltető alakjával.
alanyi ragozás

tárgyas ragozás

(én) elolvas
/jelen idő/
(én) megjavít /jelen idő
(ő) kinyit
/múlt idő/
(mi) kitakarít /múlt idő/
(ti) ír
/jelen idő/

2. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő végződésekkel. Írjon a mintához hasonló mondatpárokat!
Feri, Zoli, megvesz, mozijegy
a) Feri azt mondta Zoli……, hogy fizesse ki a mozijegy…….
b) Feri kifizettette Zoli…… a mozijegy…….
Anya, szerelő, megjavít, vízcsap
a) Anya megkérte a szerelő……., hogy javít……. meg a vízcsapot.
b) Anya megjavít…… a vízcsap…… a szerelő…….
igazgató, titkárnő, megír,levél
a)
b)
mi, takarítónő, kitakarít, lakás
a)
b)
ők, én, aláír, szerződés
a)
b)

3. Egészítsd ki a mondatokat kauzatív igékkel.
A szomszédom minden reggel ____________ a kutyáját.
A gyerekeket kis fürdőkádban ____________ (mi).
Tavasszal a kertbe virágokat ____________ (mi).
Az egyéves gyerek még nem tud egyedül öltözni, őt még ____________ kell.
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4. Írd be a megfelelő végződéseket. Néhány hely üresen marad.
A szomszédom a Nokia…… dolgozik.
Nincs munkahelyem, éppen munka…… keresek.
Több mint ezer ember vett részt a konferencia…….
Az idős emberek…… nem illik tegezni.
A kislányom…… nagyon örült az ajándék…….
Tegnap felhívtam a mosógépszerelő…… .
Tegnap telefonáltam a mosógépszerelő…….
Kati…… nagyon tetszik az új autóm…….
Én nagyon szeret…… a gyors…… autók…….
Anna…… nagyon érdeklik az autó…….
Köszönöm a segítség…….
Nagyon hálás vagyok Laura…… a segítség…….
Nem fogok úszni a tenger……, mert félek a halak…….
Nagyon meglepődtem az……, hogy szereted az Unicumot.

5. Egészítsd ki a mondatokat egy-egy megfelelő szóval.
____________ a mosógép, szerelőt kell hívni.
Nem lehet mosogatni, mert ____________ a mosogató
Azért van sötét a szobában, mert kiégett a ____________.
Ágnes először azt mondta, hogy nem csinált semmi rosszat, de aztán a kamerák felvételei
____________, hogy ő lopta el a pénzt.
Augusztus 15-ig kell ____________ a pályázatot, később nem fogadják el.
Hétfőn szabdságot kell ____________, mert el kell utaznom és nem tudok dolgozni.
Nagyon rosszul ____________, hogy hazudtál nekem.
____________ tartok, hogy délután esni fog az eső, és nem tudunk kimenni a tengerhez.

